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Előszó: A jegyzet tárgya és ennek 
kifejtése. A legfontosabb 
forrásanyagok. 

A jegyzet a földi hidroszférában és atmoszférában, helyi és regionális léptékben, lejátszódó áramlási 

folyamatokkal és a szennyezőanyagok transzportjával foglalkozik. Ez azt jelenti, hogy a tárgyalt folyamatok 

térbeli léptékének határa kb. 100 km-es távolság. Ezen az előbb említett nagyságrenden túl már a Föld 

forgásának következtében előálló ún. Coriolis erőt is figyelembe kell venni, és az már a Geofizikai áramlások 

dinamikai tanulmányozásának témakörébe tartozik. 

A tananyagban a környezetben jelentős elkeveredési és transzportfolyamatok alapjai kapnak hangsúlyt. A 

passzív diffúzió tárgyalását például a transzportegyenlet bevezetésével kezdjük és a nem rétegzett víztestek 

esetében mutatunk be alkalmazásokat. A passzív diffúzió azoknak az elkeveredési folyamatoknak felel meg, 

amelyek a véletlen mozgásoknak megfelelően zajlanak le, és amelyeknek nincs visszacsatolása a vízmozgás 

dinamikájára. 

A szöveget úgy terveztük, mint egy levegő és vízminőségi transzportfolyamatokkal foglalkozó tankönyvet. A 

munka egyedi tulajdonsága, hogy a legtöbb matematikai levezetés olyan részletességig kidolgozott, amelynek 

alapján az olvasó az összes egyenletet követheti és ellenőrizheti is. Minden fejezethez házi feladatok tartoznak, 

amelyek a törzsanyag megértését és gyakorlati alkalmazását segítik. 

Az egyes fejezetek hasonlóan strukturáltak. Az első bekezdések az anyag többi részével teremtik meg a 

kapcsolatot és ráirányítják a figyelmet a fejezetben tanulandókra. A fejezetek első fele azoknak az általános és 

háttér információknak az ismertetését tartalmazza, amelyek a fejezetben foglaltak megértésére szolgálnak. A 

középső részek a lényeges elméleti levezetéseket tartalmazzák. A fejezetek utolsó részei a mérnöki gyakorlatban 

szereplő aktuális alkalmazásokat mutatják be. Minden fejezet végén van egy ismétlő rész, ami a leglényegesebb 

megállapításokat foglalja össze, ill. olyan példák szerepelnek, amelyek házi feladatként használhatóak. A 

jegyzethez kapcsolódik egy fogalomtár is a definíciók kifejtésével. 

A jegyzet nagy részének alapját egy a Texasi A&M Egyetemen kidolgozott tankönyv (Socolofsky-Jirka 2005: 

Special Topics in Mixing and Transport processes in the Environment) valamint egy az Egyesült Államokban 

kiadott elkeveredéssel foglalkozó könyv (Fischer et al. 1979: Mixing in Inland and Coastal Waters) képezi. A 

tananyag megírása során felhasználásra kerültek olyan anyagok is, amelyek az Egyesült Államokbeli Cornell 

Egyetemen, az MIT-n (Massachuetts Institute of Technology), ill. Magyarországon a BMGE-n, az ELTE-n, a 

Szegedi és Miskolci, valamint a Nyugat-magyarországi Egyetemeken oktatnak. A szerző itt mond köszönetet 

azoknak az oktatóknak, akiknek az anyagait felhasználva volt lehetőség jelen jegyzet kidolgozására, így 

kiemelten Scott A. Socolofsky-nak és Gerhard H. Jirka-nak a külföldi szerzők közül, Jolánkai Gézának, Kovács 

Balázsnak, Lajos Tamásnak a hazai szerzők közül. Külön köszönet Józsa Jánosnak a BME Vízépítési és 

Vízgazdálkodási Tanszéke vezetőjének, akinek a jóvoltából lehetősége volt a szerzőnek egy a folyadékok 

környezeti mechanikájával foglalkozó nemzetközi tanfolyamon (Environmental Fluid Mechanics Course) való 

részvételre. A tanfolyam anyagának egyes részei is beépítésre kerültek a kidolgozott tananyagba. 
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1.. fejezet - Alapfogalmak, definíciók, 
a diffúziós egyenlet 

1. Bevezetés 

A fejezet megismertet minket az anyagok mozgásával, vagy más néven transzport folyamatokkal, kapcsolatos 

alapfogalmakkal és ráfordítja a figyelmünket a diffúziós folyamatok fizikájára. Mivel a diffúziós folyamatok 

fogalmának megértése a leglényegesebb része ennek a fejezetnek, igyekszünk azt minél alaposabban kifejteni és 

levezetni pontos matematikai formában. Az első alapelvekből kiindulva célunk egy fontos, a folyamatot leíró 

parciális differenciálegyenlethez eljutni. A tananyagban szükségesnek érezzük a matematikai eszköztár kissé 

nagyobb mértékű alkalmazását, hogy így a diákok eljuthassanak a diffúziós folyamatoknak és a diffúziós 

egyenletnek az alapos és teljes körű megértéséhez. Ez az alapozás hozzá fog segíteni minket a későbbi 

fejezetben következő bonyolultabb folyamatok megértéséhez és elkezdi, ill. folytatja annak a mérnöki 

intuíciónak a kifejlesztését, aminek a segítségével a környezetben lejátszódó transzportfolyamatokkal 

kapcsolatos problémákat oldhatunk meg. 

1.1.. Alapfogalmak, lényeges kérdések és definíciók 

Egyszerűen fogalmazva a környezetben lejátszódó transzportfolyamatok közül itt most azokra a folyamatokra 

koncentrálunk, amelyek a közegben lévő anyagok koncentrációváltozásával állnak kapcsolatban. 

A fent említett folyamatokat két nagyobb csoportba sorolhatók: transzport és transzformációs folyamatok. 

A transzport felel meg azoknak a folyamatoknak, amelyek az egyes anyagokat mozgatják a hidroszférában, ill. 

az atmoszférában tisztán fizikai jellegüknél fogva. Ennek analógiája a postaszolgálat. Ez egy olyan transzport, 

amelynek során a levelek, mint vizsgált anyag, az egyik helyről egy másikra jutnak el. A posta szállító autója az 

analóg megfelelője a folyadéknak és a levél maga annak a kémiai anyagnak a megfeleltetése, aminek az útját 

figyelemmel kísérjük. A transzportfolyamatok két alapvető módja a környezeti áramlástanban az advekció (a 

folyadék átlagos mozgásával kapcsolatos transzport) és a diffúzió (a folyadék belsejében a véletlenszerű mozgás 

által előálló transzport). 

A másik lényeges folyamat a transzformáció, ami azoknak az átalakulásoknak felel meg, amelyek az általunk 

vizsgált anyagot egy másik anyaggá alakítják át. Kapcsolódva az előbbi analógiánkhoz, transzformáció például, 

amikor egy másodlagos nyersanyagokat felhasználó gyárban az előbbi levelünkből egy cipős dobozt készítenek. 

A transzformációnak két alapvető módja van: a fizikai (a transzformáció a fizika törvényein alapul, mint pl. a 

radioaktív bomlás); és a kémiai (a transzformáció kémiai, illetve biokémiai reakciók alapján megy végbe, ilyen 

például az oldódás és a légzés). 

A mérnöki gyakorlatban, a környezeti áramlástan egy eszközrendszert ad, pl. egyrészt a létfontosságú 

tápanyagok és egyéb kémiai anyagok ökoszisztémán keresztüli mozgásának becsléséhez; másrészt a toxikus 

szennyezőanyagok transzportjának megértéséhez és így a szennyezések hatásainak kiküszöböléséhez valamint 

lokalizálásához; harmadrészt pedig az emberiség globális klímára való ráhatásának minimalizálásához. Vegyük 

ezeket a példákat kissé részletesebben. 

1. Az ökoszisztéma dinamikája: A táplálék az élő szervezetek számára olyan forrást jelent, amiből energiát 

hasznosítanak és annak tápelemeiből testüket is felépítik. A vizekkel foglalkozó mérnöknek pl. ismernie kell 

ezen tápanyagok mennyiségét, átalakulási útjait, ha meg akarja becsülni az egyes fajok populációinak alakulását 

a jövőben. Ilyen populációk például az algák, amelyeknek a növekedése és a pusztulása a fitoplankton és a 

zooplankton dinamikáját adja a vizekben. Néhány közönséges tápanyag és létfontosságú kémiai anyag az 

oxigén, a szén-dioxid, a foszfor, a nitrogén, a fémek egy része, stb. 

2. Toxikusság: A toxikus kémiai anyagok esetében a mérnöknek szükséges ismernie és megértenie a 

természetben lejátszódó transzport és transzformációs folyamatokat, hogy olyan tevékenységet tudjon tervezni, 

ahol minimalizálható a toxikus koncentrációk megjelenése egy ésszerű haszon megtartása mellett. A 

legismertebb toxikus kémiai anyagok pl. a nehézfémek (ólom, cink, kadmium, stb.), a radioaktív anyagok 

(uránium, plutónium, stb.), és az erősen mérgező valamint karcinogén anyagok (PCB-k, szén-monoxid, arzén, 

erős savak, stb.). 
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3. Globális klímaváltozás: Néhány kémiai anyag a globális klimatikus rendszerre kifejtett hatásai miatt is 

érdekes. Ilyen említésre érdemes anyagok a CFC-k (halogénezett szénhidrogének), amelyek az ózonréteget 

rombolják, az üvegházhatást fokozó gázok, különösen a szén-dioxid és a metán, amelyek a globális 

felmelegedést fokozzák és a más összetevők közül a szulfát aeroszolok, amelyek a Föld légkörének 

sugárzásvisszaverő-képességére vannak hatással a felhőképződésen keresztül. 

Fontos emlékeztetni a következőkre, egyrészről hogy majd minden kémiai anyag szükséges egy bizonyos 

szinten az élet fenntartásához, valamint arra is, hogy a kémiai anyagok antropogén bevitele a környezetbe az 

ipari termelés szükséges mellékterméke. A mérnökök a környezeti áramlástanban szerzett ismereteik alapján 

képesnek kell lenniük, hogy a negatív környezeti hatások kiküszöbölésére és a balesetek következményeinek 

enyhítésére a mérnöki projektek tervezésének optimalizálásával. 

1.1..1. Néhány mintapélda a környezeti áramlástan területéről 

Bár a környezeti áramlástan olyan folyamatokkal foglalkozik, amelyekkel a környezetünkkel való természetes 

kapcsolatunk folytán gyakran találkozunk, a mérnöki alkalmazás ezen egyszerű jelenségeknek azonban nem túl 

gyakran képezik a tananyag tárgyát. Így a diákok gyakran találhatják magukat olyan helyzetben, hogy 

fogalmakat és a terminológiát értik, de nem érzik a fontosságát és nem tudják alkalmazni a szerzett ismereteket 

a gyakorlati problémákra. Ez a jelenség abból is fakad, hogy egy egész sereg új egyenletet kell elsajátítaniuk 

mielőtt még egy jelentősebb tervezési problémával megbirkózhatnának. Itt a bevezető részben próbálunk arra 

figyelmet fordítani, hogy megismertessük az olvasót néhány tipikus problémával és ezen problémák környezeti 

áramlástani vonatkozásaival, hogy egy kis kedvet csináljunk, a későbbi sokkal alaposabb tanulmányokhoz 

valamint, hogy egy bizonyos gyakorlati keretet adjunk a későbbi levezetéseknek. 

Szennyeződés terjedése egy zárt helyiség levegőjében 

A kémiai anyagok, amelyekkel legtöbbször kapcsolatba kerülünk, a leggyakrabban a levegőn keresztül jutnak el 

hozzánk, amit belélegzünk. A két lényeges transzport folyamat az advekció (itt a szél vagy a levegőztető 

rendszer által létrehozott légáramlattal történő együttmozgás) és a diffúzió (itt a vizsgált anyag véletlen 

bolyongása következtében végbemenő fokozatos szétterjedés). Ez a folyamat sematikusan az 1.1. 

ábránemphasis> látható. 

1..1. ábra - Az advekció és a diffúzió 
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Amikor a mérnökök egy épület belső levegő-keringető rendszerét megtervezik, az egyik fontos dolog, amit 

szem előtt kell tartaniuk, hogy a rendszer megfelelően elkeverje a bejutatott levegőt (vagyis ne legyenek holt 

terek, ahol az esetlegesen káros anyagok fel tudnak halmozódni) és a levegő gyakori frissítése is megtörténjen (a 

régi levegőt az új lecserélje). A környezeti áramlások tanulmányozása olyan eszközrendszer alkalmazását segíti 

elő, aminek a felhasználásával becsülni tudjuk az elkeveredés mértékét és jobban működő rendszereket tudunk 

tervezni. Az újonnan tervezett rendszerek csendesebbek, energiatakarékosabbak lehetnek, vagy nagyobb 

mértékben hasznosíthatják a kinti és benti hőmérsékletkülönbségek miatt előálló természetes ventillációt (pl. 

kémény statikus huzata). Az első nagyobb anyagrész, amely majd az advekciós-diszperziós folyamatokat 

tárgyalja, közvetlenül ezekkel az előbb említett problémákkal és az ezek megoldásához szükséges tervezéssel 

foglalkozik. 

Szennyeződés elkeveredése egy folyóban 

Mivel a folyóvizek könnyen elérhetőek (gravitációsan) és a kémiai anyagok hatékony transzportját oldják meg 

az alvízi területek felé, ezért elsődleges befogadói az ipari és kommunális folyékony hulladékok teljes 

tárházának. Az 1.2. ábra egy folyóba bejutó ipari kibocsátó pontszerű szennyezésének alakulását mutatja a 

vízfolyáson lefelé kétdimenzióban, hossz és keresztirányban. 

1..2. ábra - Egy folyóba bejutó ipari kibocsátó pontszerű szennyezésének alakulása 

 

Általában a legvalószínűbb, hogy a települések szennyvíztisztítói által valamilyen mértékben megtisztított vizek 

is a helyi vízfolyásba vagy állóvízbe jutnak. Bármilyen jól működik is a telep, a kibocsátott tisztított szennyvíz 

valószínűleg még mindig tartalmaz tápanyagokat, amelyek előmozdítják az alga és a baktérium tömeg 

növekedését a víztestben, folyásirányban a bebocsátás alatt. A víztest minőségében bekövetkező ilyen irányú 

változások általában problémákat idéznek elő az oxigénforgalomban (csökkentik az oldott oxigén szintet) és 

előmozdítják a víztest eutrofizációját, különösen igaz ez abban az esetben, ha tóról vagy tározóról van szó. 

Jelenleg a legtöbb szakértő egyetért abban, hogy nem a pontszerű szennyezések okozzák majd az igazán jelentős 

környezetvédelmi problémákat a jövőben az állóvizek és a vízfolyások esetében. A pontszerű kibocsátások 

ugyanis könnyen kontrolálhatók és az olyan egységes vízügyi szabályozásokkal, mint pl. az Európai Uniós Víz 

Keretirányelv, elsősorban ezen szennyezések esetében lehet erősebb hatósági kontrollal sikereket elérni a 

kidolgozott vízminőségi standardok alapján. A nem-pontszerű forrásból származó szennyezések azonban (ezek 

azok a hatások, amelyek nem egy megadott helyen definiált adott keresztmetszetű csövön érkeznek a víztestbe, 

hanem diffúz módon egy meglehetősen nehezen meghatározható területről érkeznek) egyre nagyobb részét 

fogják majd kitenni a jövőben az összes szennyezésnek. 

Egy definíció szerint a talajban, a levegőben, vagy esetünkben, a vízben azt a szennyezőanyag terhelés 

összetevőt tekintjük nem-pontszerű, vagy más néven diffúz szennyezésnek, amelyik az adott vízgyűjtőn, a 
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rendelkezésre álló adatok ismeretében, nem határozható meg pontszerű források emissziójaként egy adott pontra 

vonatkozó anyagmérlegben. Az előbbi definícióból az is következik, hogy minden nem mért pontszerű forrás 

terhelése is nem pontszerű forrásként jelentkezik. A vízgyűjtő részletesebb feltárása esetén ezek az előbbi diffúz 

források már pontszerű forrásként azonosíthatóak (Jolánkai-Bíró 1999). 

A pontszerű és nem pontszerű forrásokból származó szennyezőanyagok sorsát (1.3. ábra) alapvetően a 

csapadék lefolyási folyamatok határozzák meg, de a hidrológiai körfolyamat egyéb elemei is közvetlen vagy 

közvetett hatással vannak a vízben lévő anyagok szállítási és átalakulási folyamataira (Jolánkai-Bíró 1999). 

1..3. ábra - A szennyezőanyagok föbb áramlási útvonalai 

 

Azért, hogy a pontszerű forrásokból származó kibocsátásokat kontrolálni tudjuk, a mérnöknek általában a közeli 

(közvetlenül a forrásnál jelentkező) és a távoli (folyásirányban lefelé, de távolabb fekvő) hatásokat egyaránt 

értékelnie kell. A közeli hatásoknál általában a diffúziós folyamatok dominálnak, amelyek a szennyezés 

környezetbeli gyors elkeveredését okozzák. A távoli hatásoknál az advekció és a diszperzió (a vízfolyásokban a 

nem egyenletes, vertikális és keresztirányú sebességmegoszlás, más néven nyíróáramlás miatt jelentkező hatás), 

valamint a transzformációs folyamatok dominálnak. A transzformációs folyamatok azonban hosszabb távon 

meg is szüntethetik a szennyezőanyag jelenlétét a természetes biodegradáció következményeképpen. Az előbbi 

folyamatok közül a kurzus részletesen az advekció, a diffúziós és a diszperziós folyamatokkal foglalkozik, a 

transzformációs folyamatok terjedelmi korlátok miatt nem taglaltak. 

Oxigén kicserélődése a víz és a légkör között 

Nem minden a transzportfolyamatok és a környezeti áramlástan által érdekesnek tartott és vizsgált anyag 

veszélyes. Az egyik ilyen fontos, de nem ártalmas anyag az oxigén, amelynek jelenléte a légzés alapvető 

feltétele. Az oxigén koncentrációja csökkenhet például a vízben lévő szerves anyagok biokémiai lebomlása 

következtében. Ez a csökkenés azért jelentkezhet elsődlegesen, mert a víz és az atmoszféra között az oxigén 

kicserélődési rátája viszonylag lassú. Amikor a vízfázisban lévő, a levegőbeli parciális páranyomással 

egyensúlyt tartó, oxigén ún. egyensúlyi koncentrációja lecsökken, akkor oxigén beoldódás indul meg a légtérből 

a víztérbe és ott a víztér felszíni rétegeiből diffúzióval jut a víztér mélyebb rétegeibe. Ezt a folyamatot hivatott 

jelképezni az 1.4. ábra. 

Ez a folyamat egy karakterisztikus jellemzője a diffúziónak, hogy az adott anyagot, annak magasabb 

koncentrációjú régiójából az alacsonyabb koncentrációjú régiójába juttatja. Ha nem ez lenne a helyzet, akkor 

például egy parfüm illata soha nem terjedne szét, hanem az adott helyen lenne pl. egyre erősebb és erősebb, 

vagy a kiindulási koncentrációban maradna örökre a kijuttatás helyszínén. Ehelyett azonban a diffúziós 
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folyamat, a rá jellemző szokásos módon, csökkenti a parfüm koncentrációját a forrásnál és a parfüm illatát, 

annak szétterjedése miatt, előbb utóbb távolabb is meg lehet érezni. 

1..4. ábra - Az oxigén diffúziója a víztestbe a víz-légkör határátmeneten keresztül 

 

Légköri elkeveredés egy kémény környezetében (más ábra) 

Valószínűleg az egyik legjellemzőbb kibocsátása a szennyezőanyagoknak a környezetbe egy gyár vagy egy 

hőerőmű kéményén keresztül történő füstkibocsátás, ami csóvaszerűen jelenik meg (1.5. ábra). A füstfelhőben 

bekövetkező kondenzációs folyamatok miatt a kibocsátott gáz láthatóvá válik egy füstcsík vagy felhősáv 

formájában. Hasonló jelenséget tapasztalunk az autók kipufogója környékén a hideg téli napokon. Nyáron, 

amikor az autóból származó kipufogógáz nem látható, kevésbé gondolunk azokra a kémiai anyagokra, amelyek 

az autónkból származnak, amikor azonban a hideg levegő látható teszi ezeket az anyagokat meglepődünk. A 

transzportfolyamatok tématerület jól használható a környezetben megjelenő áramlások leírására, hogy pl. előre 

jelezzük a gázok koncentrációját mind nyáron, mind télen vagy, hogy kibocsátó, ill. szellőzőrendszereket 

tervezzünk autók vagy gyárak számára, olyan módon hogy a káros anyagok ne jelenhessenek meg toxikus 

koncentrációban a környezetben. 

1..5. ábra - Egy gyár vagy egy hőerőmű kéményén keresztül történő füstkibocsátás 
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1.1..2.. A koncentráció definiálásal 

Abból a célból, hogy értékeljük mennyi kémiai anyag van jelen egy folyadék bármelyik régiójában, szükséges 

hogy számszerűen jellemezzük az adott kémiai anyag intenzitását, ill. jelenlétét. Ezt az alapvető mennyiséget a 

transzportfolyamatoknál koncentrációnak nevezzük. Általános szóhasználat szerint a koncentráció fogalma egy 

adott anyag mennyiségének jellemzésére szolgál egy elegyen belül. 

Matematikailag a C koncentráció általában egy adott összetevő tömegének (Mi) az aránya a teljes elegy 

térfogatához (V) viszonyítva. 

 

A koncentráció dimenziója ebben az esetben [ML-3], a leggyakoribb mértékegységek szerint mg/l, kg/m3, stb.. 

Egy vagy kétdimenziós problémák esetében a koncentráció esetlegesen kifejezhető tömeg per egységnyi 

szegmens hossz [ML-1] vagy tömeg per egységnyi felület [ML-2] dimenzióban. 

Egy másik lehetőség a tömegarány (χ) alkalmazása, ami az adott összetevő tömegének (Mi) viszonya az elegy 

összes tömegéhez (M) képest. 

 

A tömegarány dimenzió nélküli, mégis gyakran fejezik ki eltérő nagyságrendű tömegre vonatkozó 

mértékegységekkel, mint pl. mg/kg, parts per million (ppm) vagy parts per billion (ppb). 

A kémikusuk által elterjedten használt koncentráció definíció a moláris koncentráció θ. A moláris koncentrációt 

úgy definiáljuk, mint egy összetevő móljainak (Ni) a számát az összes térfogathoz (V) viszonyítva. 

 

A moláris koncentráció dimenziója a molekulaszám/L3, jellemző mértékegységei a mol/l és a mmol/l. Hogy a 

moláris koncentrációval dolgozni lehessen ismerni kell a vegyületet alkotó atomok súlyát a periódusos rendszer 

szerint pl. g/mol mértékegységben és tudni kell, hogy egy mól 6,022*1023 db molekulát jelent. 
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Annak a kiválasztása, hogy melyik koncentráció definíciót részesítjük előnyben általában a feladatnak 

megfelelően történik. Arra is figyelni kell azonban, hogy az alkalmazott koncentráció formula mértékegységei 

megfeleljenek annak az egyenletnek, amelyiket az adott összetevő transzportjának és jövőbeli sorsának az 

előrejelzésére használunk. Egy gyakori probléma ered abból a tényből, hogy a tömegarányt és a klasszikus 

koncentrációt gyakran használják egymással felcserélve a vizes rendszerekben történő folyamatok esetében. Az 

előbbi dolog oka, hogy a tiszta víz sűrűsége 3,98°C-on 1 g/cm3, ami a hagyományos koncentrációban mg/l-ben 

és a tömegaránnyal ppm-ben kifejezett értékeket azonossá teszi. Kifejezett figyelmet kellene azonban szentelni 

az előbbieknek, a tengervíz vagy az atmoszféra esetében, ahol a ppm és a mg/l nem azonosak. A konklúzió tehát 

a következő, minden esetben ellenőrizni kell a mértékegységeket. Ezáltal el is jutunk a következő alapvető 

kérdéshez a dimenzióvizsgálat módszeréhez. 

1.1..3.. Dimenzió analízis 

Egy nagyon hasznos elemzési technika, amit a tananyagban többször is alkalmazni fogunk a dimenzió analízis. 

A dimenzió analízis koncepciója mögött az áll, hogy ha definiálni tudunk olyan paramétereket, amelyektől a 

vizsgált folyamat függ, akkor tudnunk kellene ezeket a paramétereket használni, általában dimenzió nélküli 

változók formájában, úgy hogy mindenféle skálán képesek legyünk leírni ezekkel a folyamatot (nemcsak azon a 

skálán, amit a laboratóriumban vagy a terepen mérünk). 

A dimenzióanalízis a Buckingham-féle π elméleten alapszik (Fischer et al. 1979, Lajos 2008). Vegyünk egy 

folyamatot, amelyet n db fizikai mennyiség ír le. Az összes fizikai mennyiség (változó) r db különböző fizikai 

alapdimenziót tartalmaz (pl. hossz, idő, tömeg, hőmérséklet, stb.). A Buckingham-féle π elmélet azt állítja, hogy 

n-r féle dimenziótlan csoport formálható ezekből a vezérlő fizikai mennyiségekből. Amikor ezeket a 

dimenziótlan csoportokat formáljuk, kizárólag az egyik dimenziótlan csoportban kell tartanunk a függő 

változónkat (amelyet előre akarunk jelezni) vagy másik oldalról megközelítve el kell kerülnünk, hogy a 

dimenziótlan csoportokban ismétlődjön a függő változónk (Fischer et al. 1979). 

A leggyakoribb transzportfolyamatokban szereplő fizikai mennyiségek dimenziói általában a 

mértékegységrendszer három fizikai alapmennyiségére, a tömegre [M], a hosszúságra [L] és az időre [T] 

vezethetők vissza. Az SI-ben leggyakrabban használt mértékegységeik sorrendben a tömeg esetében a 

kilogramm (kg), a hossz esetében a méter (m) és az időnél a szekundum (s). Kiindulásként tegyük fel, hogy 

valamennyi Q fizikai mennyiség dimenzió szempontjából előállítható a fizikai mennyiségek dimenziónak (a 

következőkben a dimenziók helyett sokszor azok egyszerű mértékegységeit használjuk) hatványainak 

szorzataként, pl. 

 

Adott leggyakrabban n>3 fizikai mennyiség: Q1, Q2, ..., Qn. A probléma megoldása során az f(Q1, Q2, …, Qn) 

függvényt akarjuk meghatározni. A Q fizikai mennyiségek dimenziói az előbbiek szerint a következőképpen 

állíthatók elő: 

 

Az aij kitevőket ismerjük, hiszen a jelenségben szerepet játszó fizikai mennyiségek dimenziói ismertek (pl. ha az 

egyik Qi a v sebesség [L T-1] abban az esetben: a1i=0, a2i=1 és a3i=-1). A kérdés az, hogy létezik–e a vizsgálandó 

jelenségségben szereplő fizikai mennyiségek hatványainak szorzataként előállítható dimenziótlan csoport, a 

következő alakban: 

 

és ha igen, hány ilyen egymástól független csoport van? A következőkben írjuk fel a 1.6. összefüggés 

dimenzióegyenletét, figyelembe véve a 1.5. kifejezéseket: 
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Az 1.7. egyenlet segítségével az M, az L és a T hatványkitevőiből három egyenletből álló egyenletrendszer 

határozható meg: 

 

A k1, k2, …, kn darab ismeretlenre, mint látjuk egy három egyenletből álló lineáris egyenletrendszert kapunk. 

Képezzünk az aij kitevőkből egy ún. dimenziómátrixot: 

 

Az 1.9. dimenziómátrix rangja r, amennyiben létezik r-ed rendű, zérustól különböző aldeterminánsa, de nem 

létezik r+1-ed rendű, nem zérus értékű aldeterminánsa (megjegyzendő, hogy az r általában a fizikai 

alapmennyiségek számával egyenlő, esetünkben r=3). 

Amennyiben a dimenziómátrix rangja r, akkor az 1.8. egyenletrendszernek n-r független megoldása van 

(ugyanis ennyi összetartozó k1, k2, …, kn értékből álló csoport létezik). Az előbbi megállapítás azt jelenti, hogy n-

r dimenziótlan π csoport képezhető, tehát a kísérletileg vizsgálandó változók száma általában a fizikai 

alapmennyiségek számával, az előbbiek szerint például hárommal, csökkenthető (Lajos 2008). 

A dimenzióanalízis alkalmazásának lépései összefoglalva: 
 
• A jelenséget befolyásoló fizikai mennyiségek (Q1, Q2,……, Qn változók) meghatározása. 
• A jellemző fizikai alapmennyiségek (pl. tömeg, hossz, idő) meghatározása és a változók dimenziójának 

felírása ezek szerint. 
• A dimenziómátrix felállítása és rangjának meghatározása. 
• Az egyenletrendszer megoldása (n-r megoldás meghatározása). 
• A π1,π2,π3,…,πn-r dimenziótlan csoport képzése. 

Amint megkaptuk az n-r dimenziótlan π csoportot, a Buckingham-féle π elmélet tovább is segít nekünk az egyes 

változók egymáshoz képesti viszonyának meghatározásában a következő egyenlet szerint: 

 

ahol, πi az i-edik dimenziótlan csoport. 

Amint látni fogjuk ez a módszer nagyon hatékonyan használható a komplex fizikai problémák esetében arra, 

hogy egyszerűbb mérnöki megoldásokat találjunk rájuk. 

Alkalmazás a Reynolds szám példáján 

Példaként vegyük azt a problémát, amikor az egyik első áramlástani alapként az áramlás turbulensé válásának 

feltételeit vizsgáljuk. Ebben az esetben a függő változónk egy minőségi jellemző, hogy az áramlás lamináris 

vagy turbulens és ez a jellemző nem rendelkezik dimenzióval. Azok a független változóink, amelyek 

befolyásolják az áramlás lamináris vagy turbulens voltát a következők: a sebesség (u), az áramlást zavaró 

hatások, amelyek hossz-menti kiterjedésükkel (l) jellemezhetőek, és a folyadék belső tulajdonságai, úgy mint a 

sűrűség (ρ), a hőmérséklet (hőm) és a dinamikus viszkozitás (μ). Elsőként azt kell észrevennünk, hogy a ρ és a μ 

a hőmérséklet függvényei, így mindhárom változó nem kezelhető függetlenként. A leginkább elfogadott és 

alkalmazott megoldás az, hogy a dinamikus viszkozitás és a sűrűség hányadosaként képezzük az ún. 

kinematikus viszkozitást: 
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Ez után az egyszerűsítés után három fizikai mennyiséget (változót u, l és ν) kaptunk (n=3), amelyek két fizikai 

alapmennyiséggel, dimenzióval (az l hosszal [L] és a t idővel [T]) bírnak. 

Egyszerűbb esetekben, mint amilyen ez is, a következő lépés lehet közvetlenül a dimenziótlan csoportok 

formálása: 

 

Tehát a fentiek szerint minden változónak (u [LT-1], l [L], ν[L2T-1]) keresünk egy kitevőt és minden dimenzióra 

külön egyenletet írunk fel, vagyis: 

 

és azt akarjuk, hogy az egyes dimenziók kinullázódjanak, ami most az esetünkben két egyenletet jelent: 

T (az idő esetében) 0 = -k1 -k3, L (a hossz esetében) 0 = k1 + k2 + 2 k3 

A t-re vonatkozó egyenletből kapjuk, hogy k1 = -k3, és a hosszra vonatkozó egyenletből pedig kapjuk, hogy k2 = 

-k3, mivel a rendszer alulhatározott, szabadon vehetjük fel k3 értékét. A legegyszerűbb feltételezés, ha k3=1-et 

választunk, ekkor a k1 = k2 = -1. Ezek alapján a π1-re a következőt kapjuk: 

 

A kapott dimenzió nélküli kombináció éppen az inverze a jól ismert Reynolds-számnak (Re), így az előbbiek 

alapján a dimenzióanalízis segítségével sikerült meghatároznunk a folyadék turbulens vagy lamináris 

állapotának jellemzőjeként a Reynolds számot, ami a klasszikus hidraulika egyik leggyakrabban használt 

jellemzője: 

 

Alkalmazás az elkeverdés jellemzésének példáján 

A környezetben lejátszódó transzportfolyamatok esetében, gyakran akarjuk azt megtudni, hogy milyen sokáig 

tart, amíg egy kémiai anyag megtesz egy bizonyos távolságot, illetve milyen sokáig tart egy adott 

koncentrációra (általában előírt határértékre) történő hígulása. Ezen probléma esetében három fizikai 

mennyiséggel (változóval) dolgozunk: l, az a távolság, amely fölött a kémiai anyag már kellőképpen felhígul, 

szétterjed; D, a környezetbeli szóródás mértéke, az ún. diffúziós ráta vagy tényező; és a taz idő. Bár eddig még 

definíciószerűen nem vezettük be a D-t, mint a diffúzió jellemzésére szolgáló mennyiségét, annyit szükséges 

tudnunk, hogy a dimenziója [L2T-1], valamint azt, hogy a nagy D értékek gyors elkeveredést, a kis D értékek 

pedig lassú környezetbeli szóródást jeleznek. Az előbbiek alapján három változónk van (l, D, t), amelyek két 

dimenzióval a hosszal [L] és az idővel [T] jellemezhetőek. Alkalmazva a Buckingham-féle π elméletet, a 

következő dimenziótlan számot kapjuk: 

 

A későbbiekben látni fogjuk, hogy az így kapott jellemzőnket Peclet-számnak hívják. 

Ha azt akarjuk tudni, hogy a diffúzió hatására egy adott kémiai anyag milyen l távolságra jut t idő alatt, akkor 

átrendezve és l-re megoldva az előbbi dimenzió nélküli számra létrehozott egyenletünket, azt kapjuk, hogy: 

l∝√(D∙t). 
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Az előbbi egyenlet a környezeti áramlástan klasszikus skálázási törvénye, és ez az a képlet, amit szinte a 

leggyakrabban fogunk használni jelen tananyagban. Az arányossági tényező a különböző geometria szerint 

ugyan változni fog, de a skálázási törvény érvényessége mindig megmarad. Az előbbiekből eredően a √(D∙t) 

tényezőt nevezzük a diffúzió hossz léptékének. 

Ezen bevezető rész alapozó információnak ismeretében most már készek vagyunk arra, hogy elkezdjük a 

diffúziós folyamatok mélyebb tárgyalását kellő matematikai alapossággal. 

1.2.. A diffúzió 

Amint láttuk a környezetbeli áramlások esetében az egyik alapvető transzportfolyamat a diffúzió. A diffúzió, 

annak véletlenszerű természetében különbözik az advekciótól, de ez a véletlen jelleg nem feltétlenül követ egy 

adott folyadék részecskét. A diffúzió egyik jól ismert példája a parfümillat szétterjedése egy üres szobában Ha 

egy parfümös üveget kinyitnak és az illatosító szernek lehetősége van a levegőbe történi párolgásra, akkor 

hamarosan az egész szobában érezni lehet majd a parfüm illatát. Tapasztalatból tudjuk, hogy az illat erősebb 

lesz a kibocsájtási forráshoz közel és gyengébb a távolabbi pontokban, de a parfüm molekuláinak ez a 

megoszlása valójában a véletlen bolyongás és a turbulens mozgás következménye. Ezek alapján a diffúziónak 

két alapvető tulajdonsága van: az egyik, hogy véletlenszerű a természete, a másik pedig, hogy addig indukál 

transzportfolyamatot a magasabb koncentrációjú helyről az alacsonyabb koncentrációjú hely felé, amíg el nem 

érjük az egyensúlyi állapotnak megfelelő koncentráció-megoszlást. 

1.2..1.. A Fick-féle törvény 

Vizsgáljuk meg alaposabban az előbbi parfüm szétterjedésével kapcsolatos példánkat, hogy a diffúzió 

következtében hogyan terjed a parfüm illata a magasabb koncentrációjú helyről az alacsonyabb koncentrációjú 

hely felé. Most már a célunk egy matematikai összefüggést levezetése, amely képes leírni ezt a szétterjedési 

folyamatot. A következőkben a Fischer 1979-es munkájában szereplő megközelítést fogjuk alapvetően követni. 

Hogy a diffúziós fluxusra vonatkozó összefüggésünket levezessük, vegyünk példaként két sor molekulát 

párhuzamosan egymás mellett, ahol a két sor közötti középvonal az x=0, amint az-az 1.6. ábra a részében 

látszik. Ezen molekulák közül minden egyes véletlenszerűen mozog a hőmérsékletnek (Brown-féle 

hőmozgásnak) megfelelően. Didaktikai célokból, most csak az egyik irányú komponenst vegyük figyelembe a 

három dimenziós mozgásból: mozgás jobbra vagy balra az x-tengely mentén. A továbbiakban definiáljuk a 

részecskék tömegének balra történő mozgását Ml-el, a jobbra történő tömegátadódást Mr-el, és annak a 

valószínűségét (transzfer ráta per idő), hogy a részecskék az x=0 vonalon áthaladnak, jelöljük k-val, dimenzió 

szerint [T]. 

Egy adott δt idő múlva a részecskéknek átlagosan az egyik fele jobbra, a másik fele balra lép amint az 1.6. b és c 

ábrán látható. Megtekintve az 1.6. ábra alján található hisztogramokat, azt látjuk, hogy ezen véletlen mozgás 

következtében a maximum koncentráció csökken, míg a részecskéket befoglaló teljes térfogat növekszik (a 

részecskefelhő szétterjed). 

1..6. ábra - A Fick-féle diffúziós modell 
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Matematikai formában leírva, a részecskék átlagos fluxusa a bal oldali oszlopból a jobb oldaliba k Ml, míg a 

jobb oldali oszlopból a bal oldaliba -k Mr, ahol a mínusz előjel a kitüntetett irány meghatározására szolgál. Az 

előbbiek szerint a részecskék nettó fluxusa qx a következőképpen számítható: 

 

Az előbbi egy dimenziós esetre az Ml és az Mr helyett használjunk koncentrációkat: 

 

 

ahol, δx az x tengely menti hossz, δy a mélység és a δz a magassága minden egyes oszlopnak. 

Fizikailag δx az-az átlagos lépéshossz az x tengely mentén, amit a molekulák δt idő alatt tesznek meg. 

Egydimenziós esetben azt akarjuk, hogy qx az x tengelyre merőleges irányban az egységnyi felületen keresztül 

áramló fluxust jelképezze, így a δy δz szorzatot egységnyinek vesszük. 

Következő lépésként nézzük, meg dC/dx véges differencia formában történő leírását. 

 

Az előbbi 1.20. egyenlet a következő kifejezést adja (Ml-Mr)-re. 

 

Figyelembe véve, hogy δx=(xr-xl) és 1.21.-et behelyettesítve 1.17.-be a következő adódik. 
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Az előbbi egyenlet (1.22.) két ismeretlent tartalmaz, k-t és δx-et. Fischer et al. (1979) szerint, mivel q nem függ 

egy önkényesen felvett δx-től, ezért feltételezhetjük, hogy a k∙(δx)2egy konstans. Ezt az adott helyzetre jellemző 

konstanst a jövőben diffúziós tényezőnek hívjuk (D). D-t behelyettesítve az 1.22. egyenletbe az egydimenziós 

diffúziós fluxus egyenletét kapjuk. 

 

Fontos megjegyezni, hogy a diffúziós fluxus egy vektormennyiség, valamint azt, hogy mivel a koncentráció 

dimenziója [ML-3], ezért a diffúziós fluxus dimenziójára [ML-2T-1]. Hogy az összes anyagáramot (tömeg fluxust) 

  számítsuk, [MT-1] mértékegységben, a diffúziós fluxust integrálni kell egy felületen (általában egy 

mozgásirányra merőleges felületen). Egy dimenziós esetben az  számítása a következő. 

 

ahol A= δy δz. 

Az előbbi egydimenziós esetet háromdimenziósra kiterjesztve felírhatjuk a diffúziós fluxus vektort egy pontra, 

különböző jelölésekkel is. 

 

Azokat a diffúziós folyamatok, amelyek az előbbi összefüggés szerint leírhatók Fick-féle diffúziós 

folyamatoknak hívjuk, és az 1.27.-es egyenletet pedig Fick-törvénynek. 

Hogy megkapjunk egy adott felületen keresztülhaladó összes anyagáramot ( , teljes tömeg fluxust), a q -vektor 

normál komponensét integrálnunk kell a felületen. 

 

ahol,n  az A felülethez tartozó normál vektor. 

A víz levegő határrétegen keresztüli diffúziós fluxus példája 

Az időben átlagolt oxigén profil C(z) egy tó felszínének lamináris alrétegében a következő egyenlettel 

határozható meg. 

 

ahol, Csat a vízben az aktuális körülmények közötti telítettségi oxigén koncentráció, és Cl az oxigén 

koncentrációja a tófenéken, δ a koncentrációra vonatkozó határréteg vastagsága, és z a vertikális irányú változást 

jelölő változó, lefelé pozitívnak értelmezve. 

A tóban jelenlévő turbulencia a felelős a δ határréteg vastagság állandó szinten tartásáért. Keressük meg azt a 

kifejezést, amelynek alapján a tóba jutó összes tömeg fluxust (anyagáramot) meghatározhatjuk. 

A Fick-féle törvény azt mondja nekünk, hogy az oxigén profilban jelentkező gradiens fogja nekünk indukálni az 

oxigén tóba irányuló diffúzióját. Mivel a koncentráció x és y irányban, csak a z irányban találunk diffúziós 

fluxust, amely a következő egyenlettel írható le. 

 

A koncentráció gradiens deriváltja tehát szükséges a megoldáshoz, amely jelen esetben a következő. 
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A tó felszínén a z értéke zérus, így a diffúziós fluxus a következőképpen számítható. 

 

Az qz dimenziója [M/(L2T)]. Azért, hogy a teljes felszínen keresztüli anyagáramot megkapjuk, a diffúziós 

fluxust szorozni kell a tó felületével, Al-el. Ezek alapján a teljes tófelszínen keresztüli oxigénre vonatkozó 

diffúziós anyagáram megadható. 

 

A Cl˂Csat esetére, ami általában jellemző, az anyagáram pozitív, tehát a tóba irányuló fluxust jelöl. 

1.2..2.. Diffúziós tényező 

A diffúziós tényező előbbi definíciójából (D=k∙(δx)2) látható, hogy a D dimenziója [L2T-1]. Mivel a Fick-féle 

törvényt a molekulák Brown-féle hőmozgására írtuk fel, D egy molekuláris diffúziós tényező, amit néha Dm-nek 

hívunk, hogy erre a speciális tulajdonságára utaljunk. A D tényező értéke, ebben az esetben a molekulák Brown 

féle hőmozgásának intenzitását (energiáját és mozgásra való szabadságát) hivatott kifejezni. Előbbiek miatt a D 

függ a fázis milyenségétől (cseppfolyós vagy légnemű), a hőmérséklettől és a molekula mérettől. Híg vizes 

oldatokra a D általános nagyságrendje 2∙10-9 m2/s, míg a levegőben diszpergált gázokra 2∙10-5 m2/s. Látható, 

hogy 4 nagyságrendi különbség van a két fázis között (104). 

Az 1.1. táblázat néhány anyag alacsony sótartalmú (0,5 ppt (parts per trillion) megadja a rendszer billió (1012) 

egységében az illető komponens mennyiségét ugyanazon egységben) vizes oldatának D-tényezőit ismerteti. A 

táblázatból látható, hogy egy adott hőmérsékleten a diffúziós tényező a molekula méretnek megfelelően (nagy 

molekula kisebb D) ±101–szeres tartományban változik. A táblázat alapján az is nyilvánvaló, hogy a D értéke a 

hőmérsékletnek megfelelően is változik. Egy 10 ℃-os hőmérsékletváltozás D esetében egy ±2-szeres változást 

indukál. Ezeket az előbbi megállapításokat úgy összegezhetjük gyakorlatias nézőpontból, hogy a gyorsabb és 

kevésbé akadályozott mozgás magasabb diffúziós tényezőt eredményez. 

1..1. táblázat - 1.1. Táblázat. Néhány jellemző vízben oldott anyag molekuláris diffúziós 

tényezői standard nyomáson, két hőmérsékleti érték mellett (b, 20 ℃-on; c, 10 ℃-on) 
 

Oldott anyag Kémiai szimbólum Diffúziós tényező (b) 

(10−4 cm2/s) 
Diffúziós tényező (c) (10−4 

cm2/s) 

hidrogén ion H+ 0.85 0.70 

hidroxid ion OH- 0.48 0.37 

oxigén O2 0.20 0.15 

szén-dioxid CO2 0.17 0.12 

hidrogén karbonát HCO3
- 0.11 0.08 

karbonát CO3
- 0.08 0.06 

metán CH4 0.16 0.12 

ammónium NH4
+ 0.18 0.14 

ammónia NH3 0.20 0.15 

nitrát NO3
- 0.17 0.13 

foszforsav H3PO4 0.08 0.06 

dihidrogén-foszfát H2PO4
- 0.08 0.06 
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Oldott anyag Kémiai szimbólum Diffúziós tényező (b) 

(10−4 cm2/s) 
Diffúziós tényező (c) (10−4 

cm2/s) 

foszfát HPO4
2- 0.07 0.05 

kén-hidrogén H2S 0.17 0.13 

hidrogén-szulfid HS- 0.16 0.13 

szulfát SO4
2- 0.10 0.07 

szilika H4SIO4 0.10 0.07 

kalcium ion Ca2+ 0.07 0.05 

magnézium ion Mg2+ 0.06 0.05 

vas ion Fe2+ 0.06 0.05 

mangán ion Mn2+ 0.06 0.05 

forrás:http://www.talknet.de/~alke.spreckelsen/roger/thermo/difcoef.html 

1.2..3.. A diffúziós egyenlet általános alakja 

Bár a Fick-féle törvény a diffúziós folyamatokra tekintettel ad ugyan egy kifejezést az anyagáramokra 

vonatkozóan, azonban még mindig szükségünk lenne egy olyan egyenletre, ami a szétdiffundáló tömeg idő 

szerinti koncentrációváltozásait adja meg a tér egy pontjában. Ebben a fejezetben azt fogjuk meglátni, hogy egy 

ilyen egyenlet hogyan vezethető le az anyagmegmaradás törvényéből. 

A diffúziós egyenlet levezetéséhez vegyünk egy kontrol térfogatot (CV), az 1.7 ábra szerint. Egy adott 

nyomjelző anyag tömegének (M) időbeli megváltozása ebben a kontrol térfogatban (CV) az anyagmegmaradás 

törvénye szerint a következőképpen írható le. 

 

Abból a célból, hogy diffúziós fluxust számoljunk a kontrol térfogatba be (in) és onnan ki (out) használjuk a 

Fick-féle törvényt, amely az x irányba felírva a következőt adja. 

 

 

Ahol az in és out a kontrol térfogatba belépő és kilépő felszíneken vannak. 

1..7. ábra - A differenciális kontrol térfogat 

http://www.talknet.de/~alke.spreckelsen/roger/thermo/difcoef.html
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Hogy az összes anyagáramot ( ) megkapjuk, a diffúziós fluxust (qx) meg kell szoroznunk a kontrol térfogat 

(CV) megfelelő felületével (A= δy δz). Az előbbiek szerint, hogy a következő egyenlet szerint kaphatjuk meg a 

nettó anyagáramot (anyagáram változást) az x irányba, amely tulajdonképpen az 1.32. egyenlet jobb oldalát 

jelenti. 

 

Hogy folytathassuk, egy módszert kell találnunk aminek a segítségével kifejezhetjük a ∂C/∂x tagot a kilépő, out 

felületen. Ehhez a feladathoz használjuk a lineáris Taylor sorba fejtést, mint egy fontos lineáris approximációs 

függvényt. A Taylor sorba fejtés általános formája a következő: 

 

ahol a HOTs feloldása higher order terms, magyarul magasabb-rendű tagok. A ∂C/∂x–et helyettesítve az f(x) 

helyére a Taylor sorban adódik: 

 

A Taylor sorba fejtés lineáris változatánál elhanyagoljuk a HOTs-t. Az előbbi 1.37. egyenletet behelyettesítve a 

nettó anyagáramra vonatkozó 1.35.-as egyenletbe és a helyettesítés után is megmaradó in kifejezést elhagyva a 

következőt kapjuk: 

 

Az y és z irányokban a kontrol térfogaton keresztüláramló nettó fluxusokat hasonlóképpen számítjuk: 
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Mielőtt a kapott eredményeket a fejezet elején lévő 1.32.-es egyenletbe behelyettesítjük, szintén át kell 

konvertálnunk az M tömeget koncentrációba, felhasználva, hogy M=C∙δx∙δy∙δz. A koncentrációt (C) és a nettó 

anyagáramokat () behelyettesítve 1.32-be a háromdimenziós diffúziós egyenletet kapjuk (amely különböző 

jelölésrendszereket is felhasználva) a következőképpen néz ki. 

 

Az egyenlet a környezetben lejátszódó transzportfolyamatok egyik alapegyenlete. 

1.2..4.. Az egydimenziós diffúziós egyenlet 

Egydimenziós esetben az y és z irányú koncentráció gradiens zérus és megkapjuk az egydimenziós diffúziós 

egyenletet: 

 

Álljunk meg egy pillanatra az 1.42.-es egyenletnél, hogy rámutassunk néhány kulcsfontosságú dologra. 
 
• Először is az 1.42. egyenlet az idő szerint elsőrendű differenciálegyenlet, tehát a megoldáshoz el kell látnunk 

egy kiindulási feltétellel. A megoldása nempermanens, másképpen instacioner, amely szavak azt jelentik, hogy 

időben változó. Azért, hogy a permanens vagy más néven stacioner megoldást kapjunk az 1.42.-es egyenlet bal 

oldalán a ∂C/∂x tagot egyenlővé kell tenni zérussal, és ebben az esetben a megoldás nem is igényel kiindulási 

feltételt. A stacioner megoldása az 1.42.-nek maga a jól ismert Laplace-egyenlet. 
• Másodszor az 1.42. térben másodrendű, így két határfeltételt igényel, és a kapott megoldás a térben változó. 
• Harmadrészt az 1.42.-es egyenlet formája teljesen megegyezik a hővezetési egyenlettel, ahol a D diffúziós 

tényezőt a κ hővezetési tényező helyettesíti. Ez az észrevétel jól egyezik azzal az általános benyomással, hogy a 

hő a meleg helyekről a hideg helyek felé vezetődik tovább (diffundál), éppúgy, mint ahogy a koncentráció 

diffúziósan szétterjed a magasabb koncentrációjú hely felől az alacsonyabb koncentrációjú helyek felé. Ez az 

analógia azért is fontos, mert a hővezetés egyenletének számos megoldása már ismert (Sokolofsky-Jirka 2005). 

Az előbbi analógia egyébként a felszín alatti szivárgási folyamatoknál is fennáll, ahol a D helyére a k szivárgási 

tényező kerül, a C koncentrációt pedig a h hidraulikus nyomás helyettesíti. A felszín alatti közegben lejátszódó 

transzportfolyamatok esetére, azok környezetbeli szennyeződések tekintetében betöltött fontossága miatt térjünk 

ki egy kicsit részletesebben.. 

Telített közegben a permanens vízmozgást az alábbi egyenlet írja le: 

 

Ez tehát a matematikában jól ismert Laplace-egyenlet, melynek megoldása mutatja meg a h piezometrikus szint 

(hidraulikus nyomásszint) nagyságát bárhol egy felszínalatti közeg háromdimenziós áramlási terében. 

Amennyiben a felszín alatti közeg anizotróp (fizikai jellemzői a tér kitüntetett irányaiban eltérőek), akkor a 

szivárgási tényező vektor kx, ky és kz komponensei nem egyenlőek és ekkor a szivárgás alapegyenlete anizotróp, 

porózus, telített közeg esetére permanens állapotot feltételezve: 

 

ahol kx, ky és kz a szivárgási-tényező tenzor főátlójának elemei. 

A nem-permanens szivárgás telített földtani közegre érvényes alapegyenlete: 
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ahol, Ss a fajlagos tárolási tényező (L-1]. A fajlagos tárolási tényező az egységnyi nyomásszint-változás hatására 

a kőzet kompressziója (α) miatt, illetve a pórustérben (n) tárolt víz tágulása (kompresszibilitási tényezője β) 

miatt felszabaduló vízmennyiség összege (Ss=ρ∙g∙(α+n∙β), ahol g a gravitációs gyorsulás). Példaképpen a 

tárolási tényező egy zárttükrű vízadóban megmutatja, hogy mekkora vízmennyiség szabadul fel egy egységnyi 

felületű részén a vízadónak, miközben a nyomásszint egységnyit csökken. A tárolási tényező dimenziónélküli 

szám, nagysága a 0,005-0,00005 intervallumban szokott változni. 

Amennyiben a közeg izotróp és homogén, akkor a matematikában diffúzió-egyenletként ismert formulát kapjuk 

vissza: 

 

A felszín alatti földtani közeg áramlási terében tehát a h hidraulikus nyomásszintek változása a térben és az 

időben a k szivárgási tényező, α közeg összenyomhatóság és n hézagtérfogattól, mint közegjellemzőtől, és a 

folyadék β összenyomhatóságától és ρ sűrűségétől függ (Kovács 2004). 

1.3.. Az egydimenziós diffúziós egyenlet hasonlósági 
alapon történő megoldása 

Mivel az 1.41. egyenletnek, mint láttuk kiemelt fontossága van a környezetben lejátszódó transzportfolyamatok 

terén, a továbbiakban részletesen taglaljuk az összefüggés egy dimenziós esetének egyik megoldási módját. Az 

1.41. egyenlet sokféle megoldási lehetősége közül a Fischer et al. (1979) által leírt metódust fogjuk követni. A 

megoldás az un. hasonlósági analógiát követjük, abból a célból, hogy demonstrálhassuk az anyagban korábban 

megismert dimenzió analízist (1.1.3. fejezet). 

Vegyünk egy az egydimenziós probléma érzékeltetése céljából egy keskeny, végtelen csövet (r sugárral) az 1.8. 

ábra szerint. M tömegű jelzőanyagot injektálunk a cső A=r2π keresztmetszetébe egyenletes eloszlásban az x=0 

pontban a t=0 időpillanatban. A jelzőanyag kiinduló időpillanatban vett szélessége infinitezimálisan 

(végtelenül) kicsi. A megoldást az időbeli változásokra tekintettel, a molekuláris diffúzió folyamatát egyedül 

figyelembe véve keressük, a jelzőanyag x irányú szétterjedésnek esetére. 

1..8. ábra - Az egydimenziós tiszta diffúzió 

 

Mivel egy egydimenziós (∂C/∂y=0 és ∂C/∂y=0) instacionárius (nempermanens) diffúziós problémánk van, a 

vezérlő egyenletünk az 1.42., aminek a megoldásához szükségünk van két határ és egy kiindulási feltételre. 

Határfeltételek: 

 

Igaz ez a feltétel, hiszen nem lehetséges, hogy bármelyik nyomjelző molekula eléri majd a végtelent (definíció 

szerint ugyanis a végtelen nem elérhető). 

A kiindulási feltétel az, hogy a nyomjelző anyagot a keresztszelvényben egységesen eloszlatva juttatják be egy 

végtelen kicsiny x irányban értelmezett szélességben. Azért, hogy le tudjunk írni egy ilyen kiindulási feltételt, 

segítségségül kell hívnunk az ún. Dirac-delta függvényt (δ(x)). A kiindulási feltételünk így a következő lesz: 
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ahol, a δ(x) mindenhol zérus értékű, kivéve az x=0 pontban, ahol végtelen nagyságú, de úgy hogy az integrálja 

ebben a pontban −∞-től +∞-ig 1-et ad. Előbbiek alapján az összes bejuttatott anyagmennyiség a következő 

egyenlettel adható meg: 

 

 

 

A továbbiakban, hogy használhassuk a dimenzió analízist meg kell vizsgálnunk minden megoldást befolyásoldó 

paramétert. Az 1.2. táblázat összegzi azokat a függő és független változókat dimenzióikkal, melyek a 

megoldásra váró egy dimenziós, diffúziós problémánknál megjelennek. 

1..2. táblázat - 1.2. táblázat. Az egy dimenziós csőben lejátszódó diffúziót befolyásoló 

változók és azok dimenziói 
 

  Változó Dimenzió 

Függő változó C ML-3 

Független változók 
M/A ML-2 

D L2T-1 

x L 

t T 

Az 1.2 táblázat szerint 5 fizikai mennyiségünk (n=5 változónk) van és 3 dimenziónk (r=3 fizikai 

alapmennyiségünk), ezek alapján a következő két dimenziótlan csoportot képezhetjük. 

 

 

A dimenzió analízis segítségével a π1=f(π2) függvényt kell meghatároznunk, amely alapján a C-t kifejezhetjük. 

 

ahol, az f egy még ismeretlen függvény π2 argumentummal. Az 1.54. egyenletet hasonlósági megoldásnak 

hívják, mert C-nek hasonló alakja van x-ben minden t időre (ld. később „A koncentráció profil alakja és az 

önhasonlóság” alfejezetet). A következő feladatunk, hogy meghatározzuk az f függvény alakját. Mielőtt 

megtalálnánk formálisan a megoldást, szaladjunk előre egy kicsit és hasonlítsuk össze az 1.54.-es egyenletet az 

1.71.-es egyenlet aktuális megoldásával. Az összehasonlítást megtéve láthatjuk, hogy a dimenzióanalízis 

segítségével milyen messzire juthatunk el egy fizikai probléma megoldásának esetében. 

Az f függvényt alapvetően kétféle úton találhatjuk meg. 
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• Az első esetben kísérleteket kell végrehajtanunk és a kapott π1 és π2 adatokat koordinátapárként használva a 

leginkább simuló görbe illesztésével juthatunk el az f függvényhez. 
• A második lehetőség, hogy az 1.54.-es egyenletet egy differenciálegyenlet megoldásaként használjuk fel és az 

f függvényt analitikus megoldás alapján határozzuk meg. 

Ezt az utóbbi utat fogjuk követni. A hasonlósági megoldás erőssége abban rejlik, hogy a parciális differenciál 

egyenletet (PDE) egy ordináris differenciál egyenletté (ODE) alakítja át, ami tulajdonképpen mindegyik 

parciális differenciálegyenlet megoldási módszer célja. 

A hasonlósági megoldás (1.54.) valójában csak egy koordináta transzformáció. Meg kell hívnunk egy új 

hasonlósági változót az ε=x/√(D∙t)-t. Ahhoz, hogy az 1.54.-et be tudjuk helyettesíteni a diffúziós egyenletbe, 

szükségünk van még az ε (éta) két deriváltjára. 

 

 

Elsőként használjuk a lánc szabályt, a ∂C/∂t számításához. 

 

 

Az utóbbi két megoldást, vagyis az 1.57. és 1.58. egyenleteket a diffúziós egyenletbe behelyettesítve, egy 

ordináris differenciálegyenletet kapunk ε–ra. 

 

Hogy meg tudjuk oldani az 1.59. egyenletet, a határfeltételeket és a kiindulási feltételt át kell alakítanunk az f 

függvénynek megfelelően. 

Az ε–t behelyettesítve a határfeltételekbe a következő adódik. 

Új határfeltételek: 
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A kiindulási feltételekkel hasonlóképpen eljárva, ε behelyettesítésével a következőhöz jutunk. 

Új kiindulási feltétel: 

 

átrendezve a fenti egyenletet 

 

Az egyenlet bal oldala +∞-t ad ha x˃0 és −∞-t ha x˂0. A jobb oldal mindig zérus, hiszen a √(D∙t) tag mindig 

zérust ad t=0-ra. Az előbbiek szerin a kiindulási feltétel a következőre redukálódik. 

 

Ezek szerint az eredeti parciális differenciálegyenletünk három feltétele (két határ és egy kiindulási feltétel) az f-

re felírt ordináris differenciálegyenlet esetében két határfeltételre redukálódik 1.60. és 1.63. szerint. 

Egy másik kényszerként lépbe az M tömeg fix értéken tartása, a tömegmegmaradási egyenlet szerint, amelyet az 

1.49. egyenlet ír le. A dx=dε ∙√(D∙t) tagot behelyettesítve az 1.49. egyenletbe egyszerűsítések után kapjuk. 

 

Az 1.59. egyenlet megoldása igényel egy kapcsolt integrálást. Először át kell rendeznünk az egyenletet a 

következő azonosságot felhasználva. 

 

Az előbbit 1.59.-re felhasználva adódik. 

 

Az előbbi kifejezést (1.66.) egyszer integrálva kapjuk: 
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Látható, hogy C0=0-át szükséges választani a határfeltételek kielégítéséhez. Válasszunk tehát C0=0-át és 

értékelve a megoldást, azt kapjuk, hogy az egyenletünk így megfelel a határfeltételeknek (ld. a részletesebb 

levelezetés Sokolofsky-Jirka 2005 Appendix A) vagyis f(±∞) =0. 

C0=0 esetre homogén ordináris differenciálegyenlethez jutunk, amelynek a megoldása könnyen megtalálható. 

Az 1.67. egyenlet bal oldalának második tagját átrendezve kapjuk. 

 

Mivel szeparálható differenciálegyenletről van szó, az összetartozó f és ε tagokat azonos oldalra rendelve 

adódik. 

 

Mindkét oldalt integrálva kapjuk. 

 

Átrendezve és mindkét oldalt exponenciális hatványra emelve adódik. 

 

Ahhoz, hogy C1-et megtaláljuk, használnunk kell az 1.64.-ben megadott feltételünket. Ez azért szükséges, mivel 

bevezetünk egy M paramétert és azt szeretnénk, ha a koncentráció görbe alatti integrál visszaadná nekünk az 

összes bejuttatott tömegünket. Ezt a segédfeltételt (1.64.-et, ∫(-∞)(+∞)f(ε) dε=1) felhasználva f-re a következő 

adódik. 

 

Az integrál megoldásához, integrál táblázatban található azonosságot kellene felhasználnunk, ezért még egy 

transzformációt kell eszközölnünk a változóknál, hogy az ¼-et eltávolítsuk az exponenciális függvény 

kitevőjéből. Így bevezetjük a δ (zéta) változót, amely ε-val a következőképpen függ össze. 

 

 

Az 1.72. egyenletbe behelyettesítve az előző koordináta-transzformációt és C1-re megoldva az egyenletet 

kapjuk. 

 

Az integrál táblázatban a megfelelő azonosságot megkeresve, C1=1/(2∙√π). Ezt az azonosságot 1.71.-ba 

visszahelyettesítve kapjuk. 
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Az f függvényt a korábban kapott hasonlósági megoldásba (1.54.) helyettesítve és az ε=x/√(D∙t) transzformációt 

alkalmazva a C-koncentrációra adódik. 

 

Az előbbi összefüggés a környezetben lejátszódó transzportfolyamatok egyik klasszikus egyenlete, amelyet ezen 

tananyagban számos helyen fogunk használni. Az egyenlet általánosítása három dimenzióra Fischer et al. (1979) 

szerint a következő. 

 

A megoldáshoz a változók szeparálásának módszerével jutottak. 

1.3..1.. A maximum koncentráció meghatározása 

Az 1.78.-as egyenlettel megadott pillanatszerű és pontszerű szennyezés esetét vizsgálva keressük meg a 

maximális koncentráció helyét. 

A klasszikus megközelítés egy függvény maximumának megkereséséhez, hogy a derivált függvény zérus helyeit 

keressük. Sok koncentráció eloszlás esetében egyszerűbb azonban, ha alaposan szemrevételezzük az egyenlet 

funkcionális formáját. A pillanatszerű-pontszerű szennyezés formája a következő. 

 

A C1 ún. amplifikációs (erősítő) faktor független a helytől. Az exponenciális tagnak negatív kitevője van, ami 

azt jelenti, hogy a maximum akkor jelentkezik, ha az exponenciális kitevőben zérus van. Innen a maximum 

koncentráció helye adódik. 

 

Az 1.78.-as egyenletre alkalmazva a kapott eredményt. 

 

A maximális koncentráció, abban a pontban jelentkezik ahol az exponenciális tag zérus, ez pedig az előbbi 

esetben (1.81.) a következő: x (Cmax)=(0,0,0). 

Hasonló analízist alkalmazhatunk más koncentráció megoszlások esetére is. Például vegyük figyelembe, kicsit 

előrevetítve a hiba függvény (error function) koncentráció megoszlást. 

 

A hiba függvény a [-1,1] tartományban változtatja értékét és az argumentuma (erf zárójeles tag) [-∞,∞] 

tartományban értelmezett. A maximális koncentráció akkor jelentkezik, mikor az error function értéke -1 

(erfc()=-1), a maximális koncentráció ebben a helyzetben a következő: 
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Az előbbiek alapján tehát a Cmax akkor jelentkezik, ha a hibafüggvény argumentuma -∞. T=0 időpontban a 

maximális koncentráció minden x˃0 pontban jelentkezik, de t˃0 esetében a maximális koncentráció már csak 

az x=-∞ pontban jelenik meg. 

1.3..2.. A hasonlósági megoldás interpretációja 

Az 1.77. egyenlet ábrázolását egy M=1 és D=1/4 esetére az 1.9. ábra mutatja, amelyen jól látható, hogy a 

kezdeti elméletileg egy pontban tömörülő anyag hogyan oszlik el a térben az idő függvényében, ill. hogy 

megfordítva a folyamatokat a Gauss-féle eloszlás milyen gyorsan redukálódik a Dirac-delta függvényre. 

1..9. ábra - A Gauss-féle normális eloszlás redukálódása 

 

Az 1.10. ábra az egy dimenziós megoldást mutatja (az 1.78.-es egyenlet) dimenziómentés térben ábrázolva. 

Összehasonlítva az 1.77.-egyenletet a Gauss-féle normális eloszlás sűrűségfüggvényével kijelenthetjük, hogy az 

egyenlet ábrázolásával a Gauss féle haraggörbét kapjuk σ szórással, ahol a szórásnégyzet a következő. 

 

Az ön hasonlóság koncepciója az előbbiek alapján most szintén evidensé válik: a koncentráció profil alakja 

mindig Gauss-i. Dimenziómentes térben ábrázolva az összes profil egy egyszerű alap profilra alakul vissza, így 

a profilok minden t>0 időre az 1.10. ábra szerinti alakot követik. 

1..10. ábra - A pillanatszerű, pontszerű forrás egy dimenziós diffúziójának önazonos 

megoldása végtelen domainban dimenziómentes formában 
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A Gauss-féle normális eloszlást arra is tudjuk használni, hogy előrejelezzük a jelzőanyag (vagy 

szennyezőanyag) mennyiségét egy bizonyos régióban. Az 1.10. ábrát tanulmányozva szembetűnik, hogy a 

jelzőanyag zöme a horizontális tengelyen -2 és +2 értékek között jelenik meg. A Gaussi normál eloszlásra 

vonatkozó táblázatok (bármely statisztika könyvben rendelkezésre áll) alapján az előbbi megállapításunkat 

számszerűvé is tehetjük. Pl. ± σ tartományban a jelzőanyag 64,2%-a található meg, míg a ± 2σ tartományban 

már az adott anyag 95,4%-át lelhetjük fel. Egy mérnöki ökölszabály tehát a következő, egy diffúziós 

folyamatokkal szétterjedő vizsgált jelzőanyag (szennyezőanyag) jellemzően egy 4 szélességű régióban oszlik 

meg, amely régió széle a koncentráció maximumtól ± 2σ távolságra található. 

1.3..3.. A koncentráció eloszlás alakja és az önazonossága 

Az egydimenziós pillanatszerű pontszerű forrás megoldása alapján látható, hogy a C/Cmax arány egy egyszerű α 

(definiálva x = α∙σ) paraméter függvényében megadható. Nézzük meg, hogy az előbbi észrevétel segítségével 

hogyan számíthatjuk ki a diffúziós tényezőt a koncentráció profil adatokból. 

A korábbiakból (1.77. és 1.80. egyenletek) tudjuk, hogy a maximum koncentráció egy dimenziós pillanatszerű, 

pontszerű forrás esetére megadható C (x,t)=M/(A∙√(4∙π∙D∙t)). Az 1.77. egyenlet átrendezve ezek alapján a 

következő adódik. 

 

Az előbbi (1.85.-es egyenletbe behelyettesítve x=√(2∙D∙t) és x = α∙σ összefüggéseket kapjuk. 

 

Ebben az egyenletben csak az α paraméter szükséges a C számításához, amely a szórás alapján történik a 

tömegközépponttól (legnagyobb koncentráció helye) való távolságot így jellemezve. Az előbbi kifejezés nagyon 

tisztán illusztrálja az önhasonlóságot: a C/Cmax arány mindig ugyanazt az értéket veszi fel egy adott α∙σ–val 

jellemzett helyen, függetlenül az időtől (t), a beadagolt mennyiségtől (M), vagy a diffúziós tényező (D) 

értékétől. 
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Az előbbi összefüggés nagyon hasznos a diffúziós tényező számításához. Nagyon gyakori, hogy nem tudjuk 

pontosan a beadagolt M értéket (vagy pont ezt akarjuk visszaszámítani), azonban mindig van lehetőségünk 

normalizálni az egy adott időben mért koncentrációprofil (az 1.9. ábrán látható különböző időpillanatokban) 

értékét a Cmax(t) felhasználásával. A normalizálást követően válasszunk egy α értéket, mondjuk 1,0-át. Az 1.85. 

egyenlet alapján kiszámítható, hogy a C/Cmax=0,61 az x=σ helyen. A következő lépés, hogy a kimért 

koncentrációprofil alapján meghatározzuk azt a helyet, ahol C/Cmax=0,61 és ezzel az x koordinátával 

meghatározzuk σ–t. Végül felhasználjuk az x=√(2∙D∙t) összefüggést, valamint a t ismert értékét, és ezek alapján 

becsüljük a D diszperziós tényezőt. 

1.4.. Mintapélda: Diffúzió értelmezése egy tóban 

Az előbbi fejezetben a diffúzióval kapcsolatosan szerzett ismereteinkre alapozva, oldjuk meg a következő 

példát, amelyet Nepf (1995) szerint adaptáltunk. 

Az 1.11.-es (átlagos keresztszelvény) és 1.12.-es (hőmérsékleti és koncentráció profilok) ábrák illusztrálják a 

mintapéldát egy közepesen rétegzett, alpesi, kistavat. A tóban a termokline zóna (a legmeredekebb sűrűség 

gradienshez tartozó régió, más néven váltóréteg) 3 m-es mélységben található. A tó arzénnel szennyezett. A 

feladat az arzén termokline zónán keresztüli diffúziós fluxusának és a diffúzió irányának a meghatározása. A 

termokline zónához tartozó horizontális értelmű keresztmetszeti terület, A = 2∙104 m2. A tóra értelmezett 

molekuláris diffúziós tényező, Dm = 1∙10-10 m2/s. 

1..11. ábra - A rétegzett alpesi tó sematikus keresztszelvénye 

 

1..12. ábra - Hőmérsékleti és arzén koncentráció profilok egy alpesi tóban 

 

1.4..1.. Molekuláris diffúzió esete 

A termokline régión keresztüli molekuláris diffúziós fluxus számításához, használjuk a Fick-féle törvény egy 

dimenziós változatát, az 1.23. egyenlet szerint most z, vertikális irányban felírva. 
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Számítsuk ki a koncentráció gradiens értékét a z = 3m-es mélységben, a koncentráció profil értékeit 

felhasználva, véges differencia formában. 

 

Az 1.87.-as egyenlet számításának végeredménye előtti a + jel a lefelé mutató fluxust jelzi. Az arzénre 

vonatkozó anyagáram a termokline zóna keresztmetszeti területével való szorzás után adódik: 

 

1.4..2.. Turbulens diffúzió esete 

Amint már korábban utaltunk rá a tananyag során, gyorsabb véletlen mozgás nagyobb diffúziós tényezőhöz 

vezet. Később látni fogjuk, hogy a turbulencia szintén egy bizonyos fajta véletlen mozgást eredményez, ami a 

Fick-féle diffúziós folyamatokhoz hasonló viselkedéssel jellemezhető. Mivel azonban a turbulens mozgások 

általában lényegesen nagyobb léptékűek, mint a molekuláris mozgások, a turbulens diffúziós tényezők sokkal 

nagyobbak, mint a molekuláris diffúziós koefficiensek. 

A turbulencia forrásai egy kis tó termokline zónájának esetében származhatnak felszíni vízfolyás 

betorkolásából, szál által indukált cirkuláló vízmozgásból, határréteg elkeveredésből, konvekciós (sűrűség 

különbség hatására kialakuló) elkeveredésből, vagy egyéb dologból. Az példánkban szereplő kis tó esetében 

végzett vizsgálatok alapján a turbulens diffúziós tényező értéke, Dt = 1,5∙10-6 m2/s. Mivel a turbulens diffúzió 

ugyancsak a Fick-féle törvénnyel írható le, a turbulens diffúziós fluxus (qz,t) a molekuláris diffúziós fluxussal 

(qz,m) egy diffúziós tényezők arányával kifejezett hányados segítségével kapcsolatba hozható. 

 

A turbulens anyagáram pedig a turbulens diffúziós fluxust figyelembe véve a következőnek adódik. 

 

Az előbbiekből látható, hogy a turbulens diffúziós transzport sokkal jelentősebb, mint a molekuláris diffúziós. 

Érdemes felhívni a figyelmet azonban arra, hogy amennyiben a koncentráció gradiens nagyon magas és a 

turbulencia alacsony értékű a molekuláris diffúzió meglepően fontossá válhat. 

Implikáció (következtetés) 

Az előbbi példa alapján azt láttuk, hogy a koncentráció gradiens eredményeképpen az arzén nettó diffúziós 

fluxusa a hypolimnionba (termokline zóna alatti régió) irányul. Ha nem veszünk figyelembe másféle transzport 

folyamatokat, akkor azt a konklúziót vonhatjuk le, hogy az arzén forrása a felszínen van. Amennyiben tehát a 

diffúziós transzport folytatódik a hypolimnion koncentrációja növekedni fog. A következő fejezetekben meg 

fogjuk látni, hogyan változik meg ez a helyzet akkor, ha másféle transzport folyamatokat, pl. az advekciót is 

figyelembe veszem. 

6. A fejezetben tanultak összefoglalása 

Az előző fejezetben a környezetben lejátszódó transzportfolyamatokkal általában ismerkedtünk meg és egy 

fontos transzport folyamatra a diffúzióra fókuszáltunk. A diffúziós anyag transzport leírására szolgáló Fick-féle 

törvényt levezettük. A későbbiekben felhasználtuk a Fick-féle törvényt, amely a diffúziós transzport 

következtében előálló koncentráció mező időbeli változásának leírására szolgál. A hasonlósági módszert 

használtuk fel a dimenzióanalízis technikájával kombinálva, hogy a pontszerű forrásból pillanatszerűen 

kiinduló, diffúziós egyenlettel leírható anyagtranszport egy dimenziós megoldását megtaláljuk. Végül egy 
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példával illusztráltuk, a diffúziós transzport eredményét, abban az esetben, amikor a koncentráció gradiens 

fennáll és fontos szerepet játszik a szennyezések koncentrációjának előrejelzésében, azok környezetbeli 

mozgása során. 
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2.. fejezet - Advektív diffúziós 
egyenlet 

Bevezetés: a fejezetben megtanulandóak elővezetése 

A természetben a transzportfolyamatok az advekciós és diffúziós folyamatok kombinációján keresztül 

valósulnak meg. Az előző fejezetben megismertük a diffúzió folyamatát és levezettünk egy egyfajta stagnáló 

környezeti feltételek mellett fennálló diffúzív transzport előrejelzésére alkalmas megoldást. Jelen fejezetben a 

korábban megismert diffúziós egyenletünket kiegészítjük az advekciós taggal (levezetve így az ún. advektív 

diffúziós egyenletet) és különböző módszerek segítségével oldjuk meg a kapott parciális differenciál 

egyenletünket különböző geometria és a szennyezőanyagra vonatkozó eltérő feltételek mellett. 

2.1.. Az advektív diffúziós egyenlet levezetése 

Mielőtt levezetnénk az advektív diffúziós egyenletet nézzük meg az advekció hatásának a folyamat megértését 

szolgáló leírását. Az advekció koncepcionális jellemzése céljából vegyük a korábbi csőbeli folyadékkal (víz) 

kapcsolatos példánkat. A csőben az áramlás hatása nélkül, a beinjektált nyomjelző mindkét irányban egyenlő 

mértékben terjed, Gauss-féle eloszlást leírva az időben. Ha megnyitunk egy szelepet és engedjük, hogy a víz a 

csőben áramoljon, azt várjuk, hogy a nyomjelző anyagfelhő tömegközéppontja az átlagsebességgel mozogjon a 

csőben. Ha a koordinátarendszerünket az átlagsebességgel mozgatjuk és viszkozitás-mentes állapotokat 

feltételünk, akkor a jelenség kinézete teljesen hasonló lesz az előző fejezetben tapasztalthoz. Az új mozgó 

koordinátarendszer térbeli koordinátája (ε) a következőképpen jellemezhető: 

 

ahol, x0 a nyomjelző befecskendezési helye, u az áramlás átlagsebessége, és u∙t az a felhő középpontja által 

megtett távolság a t idő alatt. 

Ha az ε-t behelyettesítjük az x helyébe a diffúziós egyenlet korábbi stagnáló környezeti feltételek melletti 

megoldásába, akkor a következőt kapjuk. 

 

A megoldásunk tesztelése céljából szükségünk van az advektív diffúziós egyenletünk megoldására és azt a 

megoldást hasonlíthatjuk majd a most kapotthoz. 

2.1..1.. Az alapegyenlet általános alakja 

Az advektív diffúziós egyenlet levezetése a szuperpozíció elvén alapszik: az advekció és diffúzió összeadhatóak 

mivel lineárisan függetlenek egymástól. Azt honnan tudhatjuk, hogy az advekció és diffúzió lineárisan független 

folyamatok? Az egyetlen út, ahogyan függhetnek egymástól, ha az egyik folyamat visszacsatol a másikhoz. Az 

előző fejezet alapján látható, hogy a diffúzió egy molekuláris mozgásnak megfelelő véletlen folyamat. A 

diffúziós mozgással, minden egyes molekula δt idő alatt vagy egy lépést jobbra vagy egy lépést balra tesz meg 

(±δt). Az advekció által minden egyes molekula u∙δt távolságra elmozdul folyásirányban. Ezek a folyamatok 

tisztán additívak és függetlenek. Az átfolyás nem okoz zavart annak a valószínűségében, hogy a molekula a 

diffúzív lépést jobbra vagy balra fogja megtenni, inkább csak hozzáad valamit az adott lépéshez. A molekula 

nettó mozgása a következő azonossággal jellemezhető. 

 

Az x irányban értelmezett fluxus (Jx) beleértve az advektív transzportot és a Fick-féle diffúziót megadható. 
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Feladatként hagyjuk az olvasóra, hogy ellenőrizze vajon az u∙C a megfelelő forma–e az advekció leírására 

(hasonlítsuk össze az u∙C és a qx dimenzióját). 

Amint az előző fejezetben is tettük kombináljuk egymással a fluxusra vonatkozó összefüggést és az 

anyagmegmaradás törvényét létrehozva így az advektív diffúziós egyenletet. Vegyünk egy kontrol térfogatot, 

ahogy korábban is, de most legyen egy keresztirányú sebességünk is, u (u,v,w), a 2.1. ábrának megfelelően. 

2..1. ábra - Átfolyással rendelkező kontrol térfogat sematikus ábrája 

 

Az egyenlet levezetése során ugyancsak Fisher et al. (1979)-es eljárását fogjuk alkalmazni. Az 

anyagmegmaradás törvényét alkalmazva a kontrol térfogaton keresztüláramló nettó (eredő) fluxus a 

következőképpen számítható. 

 

Az x irányban megadva ez (2.5. egyenlet) a következő. 

 

Amint korábban is, használjuk a Taylor féle sorfejtést a lineáris tagig és kombináljuk a két fluxust. Először az 

advekciós tagra. 

 

Később a diffúziós tagra. 
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Az előbbi tagokat az x irányú anyagáram egyenletébe (2.6.) beírva. 

 

Az y és z irányú anyagáramok hasonlóak, de v és w sebességkomponensek segítségével írhatók fel. 

 

 

A 2.5. egyenletbe behelyettesítve az előbbieket és M helyébe a C∙δx∂y∂z értéket beírva és az egyszerűsítéseket 

elvégezve adódik. 

 

Einsteini jelöléseket alkalmazva. 

 

Az előbbi egyenlet a kívánt advektív diffúziós egyenlet (AD). A tananyag későbbi részében gyakran 

hivatkozunk majd erre az összefüggésre. 

Érdemes megjegyezni, hogy az egyenlet implicit módon feltételezi a D konstans voltát, amennyiben azonban 

változó D-ről beszélünk az egyenlet jobb oldali része a következő alakot ölti. 

 

2.1..2.. Pontszerű szennyezés esete, mint egy lehetséges 
megoldás 

Hogy ellenőrizzük vajon az eredeti feltételezésünk (2.2.) helyes volt-e az AD egyenlet (2.13.) megoldásának 

alakjára vonatkozóan, helyettesítsük a mozgó koordinátarendszerre vonatkozó koordináta-transzformációt a 

2.12., AD egyenlet egydimenziós, alább megadott alakjába. Egydimenziós esetben az u =(u,0,0) és nincs 

koncentráció gradiens y és z irányokban. 

 

A mozgó rendszerre vonatkozó koordináta-transzformációnk a következő. 

 

 

Az előbbi két egyenletet kell behelyettesíteni a 2.15.-be, majd alkalmazni kell a láncszabályt a 

következőképpen. 
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A szükséges egyszerűsítéseket (∂τ/∂x=0,∂η/∂x=1,∂τ/∂t=1,u/∂x=1/∂t) elvégezve az egyenlet a következő formára 

redukálódik. 

 

Az előbbi, 2.19. egyenlet pedig azonos az egydimenziós diffúziós egyenlettel (1.37.), amelynek megoldása az ε 

es τ koordináták mellett pillanatszerű pontszerű forrást figyelembe véve. 

 

Visszakonvertálva az x és t koordinátákat (2.16. és 2.17. visszahelyettesítésével) a 2.2. egyenletet kapjuk. 

 

Tehát az eredeti feltételezésünk a szuperpozíciós megoldásra helyes volt. A 2.2. ábra szemlélteti az AD 

egyenlet megoldását három különböző egymást követő (t1, t2, t3) időpontban. 

2..2. ábra - Az AD egyenlet egy dimenziós megoldásának sematizált megoldása három 

időpontra. 

 

2.1..3.. Összenyomhatatlan folyadékra való értelmezés 

Összenyomhatatlan folyadék esetében a 2.13. egyenlet egyszerűsíthető a tömegmegmaradási egyenletnek a 

környezetben előforduló folyadékra való alkalmazásánál. Összenyomhatatlan folyadék esetében a sűrűség 

mindenhol állandó és a tömegmegmaradási egyenlet a kontinuitási egyenletre redukálódik (pl. Lajos 2008). 

 

Ha a szorzat deriválási szabálya szerint kifejtjük a 2.12. egyenlet advektív tagját, akkor a követezőt írhatjuk. 

 

A kontinuitási egyenlet ismeretében, a 2.22. egyenletet alkalmazva a jobb oldali első tagra, ( ∙u  ) ∙C=0 adódik. 

Ezek szerint az összenyomhatatlan folyadékra az advektív diffúziós egyenlet a következő formát ölti. 
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Vagy Einsteini jelöléseket alkalmazva. 

 

Az advektív diffúziós egyenletnek ez az előbbi formája az, amit a leggyakrabban fogunk használni a 

továbbiakban. 

Néhány ökölszabály az alkalmazással kapcsolatban 

Álljunk meg egy kicsit az anyag tárgyalásában, hogy néhány észrevételt tegyünk az AD egyenlettel és 

megoldásaival kapcsolatban. 

Elsőként a 2.2. ábrán látható megoldás egy olyan példát mutat, ahol a diffúziós és advektív transzport 

körülbelül egyaránt fontos. Ha az áramlás erősebb lett volna (nagyobb u ), a jelzőanyag-felhőnek kevesebb ideje 

lett volna, hogy széterjedjen és minden egyes ti-re vonatkozóan az ábrán láthatónál keskenyebb alakot vett volna 

fel. Fordítva, ha a diffúziós lett volna gyorsabb (nagyobb D), a jelzőanyag-felhő jobban szétterjedt volna két 

különböző ti időpont között és a koncentrációprofilok jobban átfednének. Az előbbiek alapján látjuk, hogy a 

diffúzió versus advekció dominancia a t, D és az u függvénye. Fejezzük ki ezt a tulajdonságot a dimenziónélküli 

Peclet-számmal. 

 

Egy adott folyásirány szerinti helyre (pl. keresztszelvényre egy vízfolyásnál) a következő adódik l=u∙t –t 

felhasználva. 

 

Ha a Pe≫1, akkor a diffúzió a domináns és a felhő gyorsabban terjed szét, mint ahogy folyásirányban lefelé 
mozog. Ellenben ha a Pe≪1, akkor a folyamat az advekció által vezérelt és a felhő gyorsabban mozog lefelé, 
mint ahogy szétterjed. Fontos megjegyezni, hogy a Peclet-szám függ attól, hogy milyen a vizsgált térbeli skála 

kiterjedése. „Nagy” távolságokra és időkre a Peclet-szám kicsi lesz és advekciós folyamat lesz domináns. 

Második szabályként elmondható, hogy a maximum koncentráció csökken áramlási irányban a diffúziós 

folyamatnak megfelelően. A 2.2. ábra a jelzőanyag felhők maximum koncentrációit is mutatja, ahogy a felhő 

mozog áramlási irányban lefelé. Ez a maximumokra vonatkozó burkológörbe akkor kapható meg, ha a 2.2. 

egyenlet exponenciális tagja éppen 1,0 (vagyis az exp függvény hatványkitevőjében 0 van). Egy dimenziós 

esetben a maximum koncentráció csökkenése a következő arányosság szerint jelenik meg. 

 

Két- és háromdimenziós esetben az összefüggés alakja szintén megadható. Kétdimenziós formula, 

 

és háromdimenziós eset 

 



 Advektív diffúziós egyenlet  

 33  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A harmadik figyelemre érdemes dolog, hogy a diffúziós és advekciós skálákat gyakran használhatjuk arra, hogy 

egyszerűsítsük az egyenleteket és közelítéseket alkalmazzunk. Az egyik legfontosabb kérdés mérnöki 

szempontból, hogy: Egy adott egyenlet illetve közelítés mikor alkalmazható? Szennyezőanyag transzport 

esetében a kérdés általában megválaszolható összehasonlítva a jellemző advekciós és diffúziós hossz és időbeli 

skálákat az adott probléma hossz és időbeli skáláihoz. Advekció esetében (a alsó indexel), diffúzió esetében (d 

alsó indexel) jelölve a jellemző skálákat a következőek írhatóak. 

 

 

Ezek az előbbi skálák használhatók ökölszabályszerű első becslésként ha ismerjük az illető szennyezőanyag 

bejutásának helyét és idejét egy alsóbb szelvényben annak eldöntésére, hogy melyik összefüggés lesz 

érvényben, ill. melyik folyamat az erősebb. 

Példaként egy pontforrásból származó anyagkibocsátás egy l hosszúságú régión értelmezett és a kibocsátástól 

±l/2 távolságra át nem eresztő határok (víz esetében vízzáró határ) találhatók. Ebben az esetben az-az idő, amíg 

az adott anyagfelhő egyenletesen el nem oszlik a régióban diffúzióval t_d=l^2/(8∙D), a 8-as szorzó az előbbi 

kifejezésben abból ered, hogy az egyenletes eloszlás feltételeként azt szabtuk meg, hogy ±l/2 távolságra a 

koncentráció maximumnak (Cmax) legalább 97%-a jelenjen meg. Ezeket a karakterisztikus skálákat (amelyek 

könnyen levezethetők dimenziós analízis segítségével) memorizálni kellene, és extenzív módon kellene 

használni őket a transzport problémák első durva, megközelítésekor. 

2.2.. Az advektív diffúziós egyenlet megoldásai 

Az előző fejezetben egy pillanatszerű, pontszerű forrás esetében vizsgáltuk a részletes megoldást lépésről 

lépésre stagnáló környezetben. A természetben a kezdeti és a határfeltételek sokban különbözhetnek ettől az 

előbb említett idealizált esettől. Ebben a részfejezetben néhány technikát ismerünk meg azért, hogy más, sokkal 

általánosabb esetekben is tudjuk kezelni a helyzetet. Amint az advekció és diffúzió folyamata additív, meg 

fogjuk mutatni, hogy a szuperpozíció elvét használhatjuk, néhány általános megoldási alapesetből kiindulva és 

azokból építkezve, komplex geometria és kezdeti feltételek esetében is arra, hogy megoldásokat találjunk. 

A fejezetben található megoldások hasonló formában fellelhetőek Fischer et al. (1979) könyvében is. A fejezet 

végén megtalálhatók egyes analitikus megoldások eredményei. Ezek az eredmények elsősorban a fejezetben 

bemutatott módszerek segítségével jöttek létre. Az alapeseteket összerakva, a megadott egyenletek a problémák 

széles tartományában alkalmasak megoldások keresésére. 

2.2..1.. Kezdeti ismert egyenletes koncentráció megoszlás esete 

Egy jó példája a szuperpozíciós módszer erősségének bemutatására a kezdeti egyenletes térbeli koncentráció-

megoszlás esete. Mivel az advekció mindig bevihető az egyenletbe a mozgó koordinátarendszer alkalmazásával, 

ezért az egydimenziós stagnáló közeg esetét vizsgáljuk. A vezérlő alapegyenletünk tehát a következő (az 

egydimenziós diffúziós egyenlet). 

 

Homogén kezdeti koncentráció megoszlást feltételezünk az alábbiak szerint definiálva azt. 

 

ahol, t0=0 és C0 az egységes kiindulási koncentráció, amint azt az 2.3 ábra is mutatja. 
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2..3. ábra - A kezdeti egyenletes pillanatszerű koncentráció-megoszlás sematikus 

reprezentációja 

 

Az x=ξ<0 pontban, az infinitezimális tömeg dM=C0∙A∙dξ, ahol A a keresztszelvény terület δy δz. t>0-ra, a 

koncentráció bármely x pontban a tömeg diffúziós folyamatainak következtében áll elő minden dM 

differenciális elemet alapul véve. A dC meghatározása, minden dM elemi tömegből kiindulva a 2.33. egyenlet 

pillanatszerű, pontszerű forrás esetére adott megoldásból áll elő a következőképpen. 

 

A szuperpozíció elvét alkalmazva, minden dM tömegelem hatását összegezve kapjuk. 

 

Az előbbi egyenlet az előbbi problémánk szuperpozíciós megoldása. Azért, hogy az integrált kiszámítsuk, a 

változókat, ahogy korábban is tettük, meg kell változtatnunk a következőképpen. 

 

 

Az új változót δ-t a 2.36. szuperpozíciós integrál egyenlet megoldásába helyettesítve. 

 

Vegyük figyelembe, hogy az előbbi integrál felső határaként a ξ=0-a értéket vettük figyelembe a 2.37. szerint 

definiálva. Átrendezve az integrált a következő adódik. 
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A kapott két integrál közül az első megoldható analitikusan, integrál táblázat segítségével, a megoldása √π/2. A 

második integrál megoldása az úgynevezett hiba függvény (error function), amely a következőképpen 

definiálható. 

 

ahol, υ=x/√4Dt-vel egyenlő. 

A hiba függvény (error function) megoldása általában megtalálható az integrál táblázatokban, vagy a nagyobb 

matematikai programokban beépített függvényként. Az előbbiek alapján a 2.40. egyenlet megoldása a 

következő. 

 

A 2.4. ábra a C0=1 esetére növekvő t-re mutatja a kapott függvényalakokat, mint megoldásokat. 

2..4. ábra - A féltérben egyenletes (x<0) kezdeti koncentráció-megoszlás 

(lépcsőfüggvény) pillanatszerű problémájának megoldása C0=1, kiindulási koncentráció 

esetében. 

 

2.2..1..1. Az intravénás injekció, mint a diffúziós folyamatok egy példája 

Vegyük a következő esetet: egy orvos egy allergiától szenvedő beteg vénájába fecskendez egy allergia elleni 

gyógyszert. A szer bejuttatása T idő alatt történik meg. A vénákban a vér átlagos sebessége u. Így 

leegyszerűsítve a kiindulási helyzetet a vér az alapállapotban egy L=u∙T távolságú régióban tartalmazza a 

beinjektált kemikáliát. A kemikália kiindulási koncentrációja C0 a vérben, az előbbi régióban. A kiindulási 

helyzetet a 2.5. ábra mutatja be. 

2..5. ábra - Az intravénás injekció befecskendezési utáni időpillanat leegyszerűsített, 

sematikus ábrázolása. 
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Kérdés, hogy milyen a kemikália eloszlása a vénákban, amikor az 75 s múlva eléri a szívet? 

A példára alkalmazható az előző fejezetben megismert kezdeti ismert egyenletes koncentráció megoszlás esete. 

Vegyük fel az x=0 pontot a kezdeti feltételezetten egyenletes koncentráció megoszlás közepén és engedjük, 

hogy a koordinátarendszer az vér átlagos u sebességével mozogjon. Az előbbiek miatt a diffúziós egyenletet kell 

megoldanunk a következő kiindulási feltételek mellett. 

 

ahol t0=0 a T/2 időpillanatban. 

Kövessük az előző fejezetben alkalmazott szuperpozíciós megoldást, amely szerint a következő egyenlet adódik. 

 

Az előbbi egyenlet a következőképpen bővíthető. 

 

A 2.37. és 2.38. egyenletek szerinti koordináta-transzformációt behelyettesítve és az átalakításokat, 

egyszerűsítéseket elvégezve a következő megoldást kapjuk. 

 

Behelyettesítve a t=75 s-ot az egyenlet megadja a koncentráció eloszlását abban az időpillanatban, amikor az 

anyagfelhő eléri a szívet. 

2.2..2.. Ismert állandó koncentráció a peremen 

Egy másik tipikus példa, amikor egy fix koncentráció érték adott egy x1 pontban. Ez lehet például egy oxigén 

koncentráció érték a levegővíz határfelületen. A folyamatot vezérlő paraméterek, amelyek a megoldáshoz 

szükségesek, a fix koncentráció C0, a diffúziós tényező D, a koordináták (x-x0) és a t idő. Ismét hanyagoljuk el az 

advekció hatását, mert ez a változó transzformálásán keresztül bevihető az egyenletbe, az x0 értékét pedig vegyül 

fel zérusnak (x0=0) az egyszerűsítés céljából. Amint a pontszerű forrás esetében tettük használjuk a 

hasonlóságon alapuló megoldást, egy vezérlő új változó létrehozása céljából, hogy a megoldás formáját 

megkaphassuk a következőképpen. 

 

Ha definiáljuk a hasonlósági változót ε=x/√Dt és ezt behelyettesítjük a 2.33.-as egy dimenziós diffúziós 

egyenletbe, akkor amint vártuk egy ordináris differenciál egyenletet kapunk f és ε szerint. 
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A határfeltételek az egyenlet esetében a következőek f(0)=1 és f(∞)=0. Sajnos azonban a mi kapott ordináris 

differenciálegyenletünk nem lineáris. Egy gyors pillantás azonban a 2.4. ábrára lehet, hogy segít nekünk a 

megoldás megtalálásában. Az ábra szerint az x=0 pontban a fix koncentráció értéke C0/2. Ha a 2.42. egyenletbe 

C0-át helyettesítünk, mint vezérlő tényezőt (a C0/2 helyett) akkor talán egy lehetséges megoldást kapunk. 

Behelyettesítve a 2.48.-as differenciálegyenletbe és a határfeltételek meg fogják mutatni, hogy a kapott 

megoldás korrekt. Vagyis a következő egyenlettel adható meg a megoldás, amelyet keresünk. 

 

A határfeltételekkel történő ellenőrzés eredménye a következő, 

 

amely eredmény megfelel az előzetes várakozásoknak. 

A 2.6. ábra mutatja be a C0=1-re vonatkozó megoldást. Fontos megjegyezni, hogy ez a megoldás csak az x>x0 

tartományban érvényes. 

2..6. ábra - A 2.49.-es egyenlet x=0 pontban C0=1 fix koncentrációjú peremmel megadott 

megoldása 

 

2.2..3.. Ismert fix, lezárt (no flow) perem 

Az utolsó eset, amit részletesen vizsgálunk ebben a fejezetben a lezárt (un. no flow) perem. No-flux határfeltétel 

megjelenésére számíthatunk minden olyan felületen, amely az adott, vizsgált (szennyező) anyag számára nem 

átjárható. Hidrológiai vizsgálatoknál ilyen perem például a vízgyűjtő határa, egy folyóban a szennyezőanyag 

szétterjedésének vizsgálatánál ilyen perem a folyó partja (y irányban) és medre (z irányban). A kérdéskör 

tárgyalásánál ebben a fejezetben feltételezzük, hogy a vizsgált határfelületen nem játszódnak le az adott anyagra 

vonatkozó kémiai reakciók és a felület teljesen átjárhatatlan az adott anyag szempontjából. 

Amint előrelátható az első feladatunk annak a módnak a megtalálása, hogyan specifikálhatunk egy no-flux 

peremet, mint határfeltételt a vezérlő differenciálegyenletünkben. Az előző probléma a Fick-féle törvény 

alkalmazásával viszonylag egyszerűen megoldható. Mivel a no-flux perem jelentése, hogy a peremen keresztüli 

fluxus zérus, q =0 (D értékét konstansnak véve), a határfeltételek a következőképpen írhatók. 
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ahol, Sb a határfelszínt leíró függvény (i.e. Sb=f(x,y)) és az n  a no-flux határ normál egységvektora. 

Egy dimenziós esetben a no-flux határfeltétel a következőre redukálódik. 

 

ahol, xb a határ elhelyezkedését adja meg. 

Az előbbi egyenletekkel kifejezett tulajdonság nagyon hasznos a koncentráció mérések interpretálásánál, hogy 

eldöntsük egy adott határ esetében, ami lehet pl. egy tó aljzata, hogy az a határ áteresztő vagy nem. 

Hogy a határral kapcsolatos problematikát tovább fejtsük, és megoldást találhassunk, vegyünk egy pillanatszerű 

pontszerű forrást az x0-ban elhelyezve, egy no-flux peremmel L távolságra jobbra, amint az a 2.7. ábrán látható. 

2..7. ábra - A no-flux perem hatásának ábrázolása egy pillanatszerű pontszerű 

szennyezőforrás esetében. 

 

Az eredeti (perem nélküli) standard megoldásunk megengedi az adott anyagtömegnek, hogy a no-flux peremen 

túlra diffundáljon (amint azt a 2.7. ábra szaggatott vonallal mutatja is). Azért hogy az elveszett 

anyagmennyiséget visszahelyezzük, egy image forrást helyezünk el a határtól jobbra (szintén L távolságra). 

Ennek az image forrásnak a hatására ugyanaz az anyagmennyiség fog visszajutni a határ bal oldalára, mint amit 

az eredeti forrásunk a jobb oldalra juttatott. A szuperpozíció elvét alkalmazva a két koncentráció-megoszlásra 

(összeadva azokat) a határtól balra, megkapjuk a határoló fal leírni kívánt hatását. Amennyiben az előbbiek 

szerint az image forrást a no-flux határtól jobbra L távolságra helyeztük el, a megoldást a következő egyenlet 

adja. 

 

ahol, xi=x0+2∙L. Természetesen az előbbiekben megadott egyenlet csak a határtól balra érvényes. A határtól 

jobbra, a koncentráció mindenhol zérus. Képezzük (házi feladatként) a koncentráció gradiens értékét, a ∂C/∂x-et 

az x=0 pontban, hogy bebizonyítsuk magunknak, hogy a no-flux határfeltételt kielégítettük. 

Az image forrás alkalmazásának metódusa meg komplikáltabbá válik, amikor több határt veszünk figyelembe. 

A nehézség abban áll, hogy az jobb oldali image forrásból diffundáló anyagtömeg végül eléri a bal oldali határt 

és ott egy újabb image forrás elhelyezését indukálja. Általában amikor két határunk van, végtelen számú image 

forrás elhelyezése szükséges. A két oldalon elhelyezett határ esetét a 2.8. ábra mutatja. A gyakorlatban a 

megoldás rendszerint már néhány image forrás elhelyezése után konvergál (Fischer et al. 1979). Pillanatszerű, 

pontszerű forrás esetében, amely az origóban van elhelyezve és ±L-ben van határokkal ellátva, Fischer et al. 

(1979) szerint az image forrásokkal történő megoldás egyenlete a következő. 
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Nyilvánvalóan a konvergáló megoldáshoz szükséges image források száma függ az idő skálától, amelyen a 

megoldást érvényesnek tekintjük. Ezt a technikát a következő példákkal és a következő fejezetekben igyekszünk 

majd sokkal világosabbá tenni. 

2..8. ábra - A két oldalon elhelyezett, no flux határ esete, amikor a szuperpozíciós 

megoldás elvileg végtelen számú image forrást igényel. 

 

2.2..3..1. Egy csésze teában feloldódó cukor példája 

Egy hideg téli napon kitöltünk egy csésze teát és 2 g cukrot hozzáadunk a teához, úgy hogy az egyenletes 

eloszlásban terüljön el a csésze fenekén. A csésze átmérője 5 cm, a magassága pedig 7 cm (a tea felszíne a 

csésze peremével azonos szintben van). Ha nem keverjük fel a teát, mi lesz az-az időpont, amikor a 

koncentráció-megoszlás széle eléri majd a tea felszínét, és mikorra fog a cukor teljesen feloldódni? Hogyan 

válaszolhatjuk meg ezeket a kérdéseket abban az esetben, ha megkeverjük a teát? 

A cukor koncentrációja fix értékkel a telítettségi koncentráción található a csésze fenekén és a kezdeti 

időpontban minden más pontban zérus. Ezek a feltételek azonosak az állandó koncentrációjú peremre vonatkozó 

megoldással, így a cukor eloszlása a z magasságú teaoszlopban a következő egyenlettel adható meg. 

 

ahol, Csat a cukor telítettségi koncentrációja a csésze fenekén. 

A koncentráció megoszlás karakterisztikus magassága (ebben az esetben) arányos a σ=√2Dt-vel. Tételezzük fel, 

hogy a koncentráció megoszlás széle akkor éri el a csésze tetejét, amikor 2∙σ=h=7 cm. Az időre megoldva az 

előbbi egyenletet, adódik. 

 

Nagyságrendi becslés céljából vegyük fel a diffúziós tényezőre, D~10-9 m2/s értéket, ekkor az előbbi egyenlettel 

megadott időre a következőt kapjuk. 

 

Ahhoz, hogy meghatározzuk milyen sokáig tart a cukor feloldódása, ki kell számolnunk a cukorra vonatkozó 

tömegfluxust (anyagáramot) a z=0 pontban. Már korábban kiszámítottuk az anyagáram megadására érvényes 

hibafüggvény deriváltját az első fejezetben („A víz levegő határrétegen keresztüli diffúziós fluxus példája” című 

részben). A cukorra vonatkozó anyagáram a z=0 pontban tehát a következő egyenlettel határozható meg: 
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ahol, az A a csésze keresztmetszeti területe, a Csat pedig a telítettségi koncentráció a fenéken. 

A feloldódott cukor teljes mennyisége a tömeg fluxus (anyagáram, Md) időben vett integrálja. 

 

Az előbbi egyenletet integrálva és t-re megoldva a következő adódik. 

 

ahol, td az Md anyagmennyiség feloldódásához szükséges idő. 

A kifejezés csak t<tmix,bl esetében érvényes, a tmix,bl időponton túl ugyanis számításba kell vennünk a tea 

felszínének határként való funkcionálását. Feltételezve, hogy Csat=0,58 g/cm3, a cukor feloldásához szükséges 

idő td=5∙104s. 

A tea megkeverésével jelentősen megnöveljük D értékét. Mivel a D a t-re vonatkozó egyenletben a nevezőben 

van, a D növelésével csökkenteni fogjuk a cukor feloldódásához és csészében való eloszlásához szükséges időt. 

A határok figyelembe vétele 

Az előzőekben nem tértünk ki arra az időszakra, amikor a tea felszíne már fellép egy határként és egy image 

forrást szükséges elhelyeznünk, hogy a jelenséget a továbbiakban helyesen tudjuk leírni. A határokat figyelembe 

véve a következő helyzet adódik. 

A csésze oldalainak a hatását elhanyagolhatjuk, mivel feltételezzük, hogy a cukor egyenletesen oszlik meg a 

csésze fenekén, így ez az egyenletes koncentráció-megoszlás zérus koncentráció-gradienst eredményez x és y 

irányban, úgy, mint: 

 

Ezek alapján nincsen diffúziós fluxus a csésze falainak irányában. 

Hogy a szabad felszín hatását figyelembe vehessük, egy image forrást kell figyelembe vennünk egy állandó Csat 

fix koncentrációval valahol a csésze fölött. A csésze fenekét z=0 helyként definiálva, az image forrást z=2∙h 

magasságban kell elhelyeznünk (h-val definiáltuk korábban a csésze magasságát). Figyelembe véve azt a 

szabályt, hogy: 

 

A cukor koncentráció megoszlásának szuperpozíciós megoldása a következő lehet: 

 

2.3.. Mintapéldák 

2.3..1. Folytatás a diffúzió értelmezése egy tó példáján 
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Térjünk vissza az előző fejezetben vett arzén szennyezéses példához a kis tó esetében (adaptálva Nepf (1995)). 

További vizsgálatokat végezve úgy találtuk, hogy egy édesvízi forrás fakad a tó fenekén, amelynek a vízhozama 

10 l/s. A jelenség egy advekciós folyamatot hoz be a példába, vizsgálódjunk tehát a továbbiakban az advekció 

figyelembevételével. 

Az advekció figyelembevétele: Az advekciós folyamat itt a forrás által a vízoszlopon keresztül történő 

anyagáram. Feltételezzük, hogy a belépő forrásvíznek nincs jelentős sűrűség különbsége (így a felhajtóerő nem 

játszik szerepet). A forrásvíz pedig miután szétterjed, a fenéken egységes sebességgel emelkedik (vegyük 

figyelembe, hogy a z tengely irányultsága lefelé volt pozitív, így a felfelé irányuló áramlás mínusz z irányba 

történik). 

 

Az arzén koncentráció a termokline zónában 8 μg/l, amely alapján a következő advektív fluxus számítható. 

 

Az advekciós fluxust az előző fejezetben számított turbulens diffúziós fluxussal együtt figyelembe véve a 

következő nettó fluxus számítható a termokline zónán keresztül. 

 

Az előbbi egyenletben a mínusz előjel a nettó felfelé irányuló fluxust jelzi. Ezek alapján bár a nettó diffúziós 

fluxus lefelé mutat, a fenéken megjelenő forrás által indukált advekciós fluxus a nettó szennyezőanyag terjedés 

irányát módosítja, és így a termokline zónában jelentkező nettó fluxus felfelé mutat. A következtetésünk tehát az 

advekció figyelembevételével megváltozott, mivel most már az arzén forrását a fenéken valószínűsítjük. A 

termokline zóna fölötti víztest arzén koncentráció mindaddig fog emelkedni, amíg a termokline zónában létező 

diffúziós fluxus elegendően nagy nem lesz, hogy kompenzálni tudja a tóban felfelé irányuló advekciós fluxust. 

Amennyiben ez az egyensúly bekövetkezik, a rendszer elér egy állandósult (steady-state) állapotot. 

2.3..2. Vízkivétel védelme 

Vegyünk egy tározótavat. Egy megújítási projekt keretében egy tó gátjának felszínét réz szulfáttal kezelték, 

hogy kedvezőtlen alga megtelepedést meggátolják. Egy halgazdaság halnevelője vízkivétellel rendelkezik a gát 

fölött a tározóból és megbízást adtak, annak meghatározására, hogy vajon a réz szulfátos kezelés hatással lesz–e 

a vízkivétel vízminőségére. Tapasztalatok alapján a halnevelő vízkivételében a maximális még tolerálható réz 

koncentráció 1,5∙10-3 mg/l. Az adott probléma sematikus helyszínrajzát a 2.9. ábra mutatja. 

2..9. ábra - A tározó helyszínrajza, a vízkivétel helyével a réz szennyezés 

mintapéldájához kapcsolódóan. 

 

A réz-szulfátot egyenletes eloszlásban alkalmazzák a gát felületén, a kijuttatás időtartama körülbelül egy óra. 

Így mi modellezhetjük a réz szennyezést, mint egy pillanatszerű forrás egyenletes megoszlását gát felületén. A 

réz szulfát kijutatását végző vállalkozóval történt tárgyalás után 1 kg-ban határozható meg a gát felszínére 
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kerülő réz mennyisége. Mivel a projekt időszaka a tározó tavaszi felkeveredésének idejére tehető (dimiktikus 

rendszer, évente kétszeri felkeveredés a hőmérsékletváltozás miatt), ezért a szennyezőanyag esetében 

feltételezhetjük a vertikális értelemben vett egyenletes elkeveredést. A gát keresztszelvényében a szennyezés 

szempontjából figyelembe vett keresztmetszeti terület a példa során A=3000 m2. A korábbi nyomjelzős vizsgálat 

alapján meghatározott turbulens diffúziós tényező D=2 m2/s. Az átlagos advekciós sebesség a vízkivétel helyén 

a tározóban u=0.01 m/s. 

Az advekció vagy a diffúzió a domináns? 

A tározóbeli réztranszport potenciális veszélyének megítélése céljából végezzünk először arra vonatkozóan 

vizsgálatot, hogy vajon a szennyezés terjedésében az advekció vagy a diffúzió a domináns folyamat. A kérdés 

eldöntéséhez számítsuk ki a Peclet-számot, amely jelen esetben a következő értéket veszi fel. 

 

A Peclet-szám nagysága szerint a diffúzió közepesen fontos, így a réz felvízi irányban történő migrációjának 

potenciális lehetősége fennáll. 

Maximális koncentráció meghatározása a vízkivételnél. 

Mivel az előző, Peclet-számra vonatkozó vizsgálatainak alapján a réz felvíz felé történő migrációjának 

lehetősége nem zárható ki a diffúzió által, szükséges előre jeleznünk a réz koncentrációját a vízkivétel helyén. 

Vegyük fel a gát helyén az x=0 kiindulópontját a koordinátarendszerünknek és az x alvízi irányban, lefelé 

növekedjen. A koncentráció pillanatszerű szennyezést és egyenletes koncentráció-megoszlást a gát felszínén 

figyelembe véve a következő egyenlettel számítható ki a gáttól vett adott távolságra az idő függvényében. 

 

ahol, xi a vízkivétel helye (-700 m). Az előbbi egyenlet (2.68.) szerinti, réz koncentráció időbeli alakulására 

vonatkozó megoldást a 2.10. ábra mutatja. Az ábrából látható, hogy a maximális réz koncentráció a 

vízkivételnél kb. 0.6 nap múlva várható, 2,4∙10-3 mg/l értékkel. A réz koncentráció értéke kb. 1 nap időtartamig, 

a 0,3 nap és az 1,3 nap közötti időszakban meg fogja haladni a megengedhető maximális koncentrációt a 

vízkivétel helyén. Így a halnevelőnek előzetesen intézkednie kell, hogy a szennyezést elkerülje (pl. vízkivétel 

szüneteltetése a kérdéses időszakban). Házi feladatként kérdés, hogy milyen egyéb tényezők befolyásolhatják a 

réz mérgezés valószínűségét a vízkivétel helyén? 

2..10. ábra - A réz koncentráció megoszlása a halnevelő vízkivételének helyén az idő 

függvényében 

 

4. A fejezetben tanultak rövid összefoglalása 
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A fejezetben levezettük az advekciós-diffúziós egyenletet a szuperpozíció elvét felhasználva, ezen kívül egyéb 

módszerekkel is megismerkedhettünk, amelyek segítségével a fejezetben kapott parciális 

differenciálegyenleteket megoldhattuk. A stagnáló környezetre kapott megoldásokat láthattuk, hogy könnyedén 

módosíthatjuk az advekció figyelembe vételére egy mozgó koordinátarendszert alkalmazva. Megoldásokat 

közöltünk változó és fix koncentrációjú eloszlások esetében és az image forrás metódust vezettük be a nem 

áteresztő (no-flux) határok figyelembevételére. Mérnöki becslésekben történő felhasználásra tettünk javaslatot a 

Peclet-szám, a karakterisztikus hossz és a jellemző advekciós és diffúziós időskálák értékelésével. 

5. Melléklet. A diffúziós egyenlet megoldásai jellemző 
esetekben 

A fejezet végén ábrákkal és egyenletekkel illusztráljuk a diffúziós egyenlet jellemző megoldásait, hogy 

szemléletesebbé tegyük, és egyben összefoglaljuk egyenletekbe foglalva és vizuálisan is a fejezetben tanultakat. 

5.1. Pillanatszerű, pontszerű forrás példája, végtelen domain 

A probléma kiinduló állapota és a megoldás sematikus ábrája 

2..11. ábra - Pillanatszerű, pontszerű forrás egydimenziós példája végtelen térben 

 

A megoldás egyenletekben: 
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A megoldás kiterjedése: 

Legyen 

 

ekkor, x0=0-ra 

 

Legyen 

 

ekkor, x0=0-ra 

 

5.2. Pillanatszerű, térben megoszló forrás példája, végtelen 
domain 

A probléma kiinduló állapota és a megoldás sematikus ábrája 

2..12. ábra - Pillanatszerű, térben megoszló forrás egydimenziós példája végtelen térben 
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A megoldás egyenletekben: 

 

 

 

A megoldás kiterjedése: 

Legyen 

 

ekkor, x0=0-ra 

 

Legyen 
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ekkor, x0=0-ra 

 

5.3. Fix koncentrációjú küszöb végtelen féltérben 

A probléma kiinduló állapota és a megoldás sematikus ábrája 

2..13. ábra - Fix koncentrációjú küszöb egy dimenziós példája végtelen féltérben 

 

A megoldás egyenletekben: 

 

 

 

A megoldás kiterjedése: 

Legyen 

 

ekkor, x0=0-ra 
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Legyen 

 

ekkor, x0=0-ra 

 

5.4. Pillanatszerű, pontszerű forrás példája két oldalról át nem 
eresztő határral 

A probléma kiinduló állapota és a megoldás sematikus ábrája 

2..14. ábra - Pillanatszerű, pontszerű forrás egy dimenziós példája két oldalról át nem 

eresztő határral 

 

A megoldás egyenletekben: 
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Kiegészítés: 

Az image forrást használva az első image a határ külső oldalán az x0=±2∙Lb-re helyezendő. 

5.5. Pillanatszerű, pontszerű forrás 2D példája, végtelen domain 

A probléma kiinduló állapota és a megoldás sematikus ábrája 

2..15. ábra - Pillanatszerű, pontszerű forrás 2D példája végtelen térben 

 

A megoldás egyenletekben: 

 

 

 

ahol, H a domain z irányú kiterjedése. 
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A megoldás kiterjedése: 

Legyen 

 

ekkor, r=σ-ra 

 

Legyen 

 

ekkor, r=2∙σ-ra 

 

5.6. Pillanatszerű, pontszerű forrás 3D példája, végtelen domain 

A probléma kiinduló állapota és a megoldás sematikus ábrája 

2..16. ábra - Pillanatszerű, pontszerű forrás 3D példája végtelen térben 

 

A megoldás egyenletekben: 
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A megoldás kiterjedése: 

Legyen 

 

ekkor, r=σ-ra 

 

Legyen 

 

ekkor, r=2∙σ-ra 
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3.. fejezet - Elkeveredési folyamatok 
vízfolyásokban: Turbulens diffúzió és 
diszperzió 

1. Bevezetés: a fejezetben megtanulandóak 
elővezetése 

Az előző fejezetekben megismertük az advekció és molekuláris diffúzió folyamatait, és láttunk néhány példát, 

amelyben az ún. „turbulens diszperziós” tényezőt használtuk. Ezekben az esetekben a vezérlő egyenletünk 

alakja teljesen megegyezett a korábban tanulttal, viszont a molekuláris diffúziós tényezőnél nagyobb 

elkeveredést jellemző faktorral számoltunk. A természetes vízfolyásokban jelentkező áramlások nem egyenletes 

eloszlású sebességmezővel jellemezhetők, ezeknek a gyorsan változó sebességnek a következtében az 

elkeveredés sokkal gyorsabban megy végbe, mint az kizárólag a molekuláris diffúziós tényező által vezérelt 

folyamatokban előfordul. Ebben a fejezetben levezetjük erre a nem egyenletes sebességeloszlásra érvényes 

egyenletet, hogy bemutatassuk ennek a hatásait az elkeveredésre. Először, a véletlenszerű, turbulens 

sebességmező hatásait taglaljuk. Másodikként megvizsgáljuk a diffúzió (molekuláris vagy turbulens) és a nyíró 

sebesség profil együttes hatását, hogy létrehozzuk a diszperzióra vonatkozó egyenletünket. Minden egyes 

esetben megtartjuk a vonatkozó egyenleteink előző fejezetekben levezetett formáját, de az elkeveredést jellemző 

tényezők nagyságrendekkel nagyobbak lesznek, mint a molekuláris diffúziós tényezők voltak. 

A turbulencia folyamatának leírásával kezdjük a fejezetet és elemezzük annak hatásit a szennyezőanyagok 

transzportjára. ezek után létrehozzuk a turbulens áramlásra vonatkozó új advektív diffúziós egyenletünket és 

megmutatjuk, hogy miért írható le a turbulencia a szokásos advektív diffúziós egyenletünkkel, de nagyobb 

turbulens diffúziós tényezőt használva. Ezek után átnézzük a nyíró sebesség profil hatásait a szennyezőanyagok 

transzportjára és levezetjük a hosszirányú diszperziódra vonatkozó egydimenziós egyenletünket. A fejezetet egy 

nyomjelzős vizsgálat bemutatásával zárjuk, amelyben a vízfolyásokra jellemző hatékony elkeveredést jellemző 

diszperziós tényezőket számítunk. 

3.1.. Turbulencia és elkeveredés értelmezése 

Az 1800-as évek vége felé egy Osborne Reynolds nevű angol fizikus a csőben áramló víz jellemzőit vizsgálta 

nyomjelző anyagot használva. Ez volt az első, úttörő jellegű turbulenciával foglalkozó kísérlet és az elemzései 

során kidolgozott dimenzió nélküli számot róla a Reynolds szám (Re) elnevezéssel látták el. Érdekes észrevétel, 

hogy az első turbulenciával foglalkozó kutatás tulajdonképpen a szennyezőanyag terjedés példáján került 

előtérbe, ezért nem is véletlen, hogy a turbulenciát a szennyezőanyag transzportfolyamatok esetében egy fontos 

befolyásoló faktornak tételezzük fel. 

Az eredeti kísérleti elrendezéshez hasonló látható a 3.1. ábrán, amely szerint az ábrázolt tartályból 

szabályozható mennyiségű sűrűségű (ρ) és viszkozitású (μ, dinamikai viszkozitás) víz áramlik ki. A d átmérőjű, 

üvegből készült kifolyócső tengelyébe egy másik, vékonyabb csöven keresztül megfestett folyadékot 

(nyomjelzőt) vezetünk be. Ha a folyadék sebessége kicsi, a festett folyadékszál végighúzódik a folyadék 

tengelyében, jól megkülönböztethetően az átlátszó víztől (3.1. ábra felső kép) és ahogy a sebességet növeljük az 

áramlásban a nyomjelző egy sebességhatár átlépése után gomolyogni kezd, majd a gomolyás erőteljesebb lesz 

(3.1. ábra lefelé haladva) és az elkeveredés rövid távon belül bekövetkezik. 

3..1. ábra - A Reynolds-féle kísérlet szemléltetése 
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Reynolds 1883-as eredeti cikkében az alábbiakat írja: 

A kísérletet három csövön végeztem. Mindegyik egyenként 4 láb és 6 inch (1,37 m) hosszú volt, és a bemeneti 

oldalukon egy trombita fúvókájához illesztettem őket, a zavarás kiküszöbölése céljából. A vizet egy nagy 

üvegtartályból adagoltam, amelybe a csövek belemerültek, az elrendezés olyan volt, hogy az erősen színezett 

vízből származó festékcsík vagy csíkok a csövekbe a vízzel együtt léptek be. 

A kísérlet általános eredményei a következők voltak: 
 
1. Amikor a sebességek megfelelően alacsonyok voltak, a színezett csík egy jól kivehető egyenes vonal 

formájában húzódott végig a csövön. 
2. Ha a tartályban lévő víz nem lenne eléggé nyugodt, megfelelően alacsony sebességeknél, a festékcsík 

eltolódna, de nem jelentkeznének kanyarulatok (gomolygás). 
3. Ahogyan a sebességeket kis lépésekben növelte, egy bizonyos pontján a csőnek, mindig egy jelentősebb 

távolságra a fúvókától, a festék sáv egyszer csak elkeveredett a környező vízzel és betöltötte az áramló 

keresztmetszet egészét a használt színanyaggal. Bármilyen mértékű növelése a sebességnek az áttörési pont 

közeledését okozta a szívóka felé, de nem volt olyan alkalmazott sebesség, amivel sikerült volna elérni a 

fúvókát. A csöveket elektromos szikrával megvilágítva, a keskeny színcsík többé-kevésbé pontosan leírható 

gomolygása vált láthatóvá, örvényességet mutatva. 

Az első esetben leírtak az alacsony sebességeknél kialakuló lamináris áramlásra vonatkoztak. A vízrészecskék 

ebben az esetben párhuzamos sávokban mozognak egymáshoz képest és a zavarásokat a viszkozitás 

megszünteti. Az egyetlen lehetőség, amellyel a színezőanyag laterálisan szét tud terjedni a lamináris áramlásban 

az a molekuláris diffúzió. Így sokkal hosszabb csőre lenne szükséges ahhoz, hogy a molekuláris diffúzió 

egyenletesen szét tudja oszlatni a cső keresztmetszetében egyenletesen a nyomjelző anyagot. 

A 2. és 3. pont szerinti nagyobb sebességeknél az áramlás turbulens, a folyadékrészek instabillá válnak, az 

örvények méretskálája kezd kifejlődni, és a zavarások az instabilitás szerint kezdenek növekedni. A nyomjelző 

anyag, amelyik passzívan többé-kevésbé követi a folyadékrészek mozgását, az örvények növekedésének 

megfelelő gyorsasággal elkeveredik a keresztszelvény mentén és turbulens áramlással tölti meg a csövet. Az 

elektromos szikrával végzett kísérletek megmutatták, hogy a nyomjelző az örvények alakját jól mutatja. Egy 

bizonyos idő múlva azonban az örvények növekednek és széttöredeznek, mivel a továbbiakban nem áll fenn már 

az-az erős koncentráció gradiens, amely az örvényekben lévő és közvetlenül mellettük elhelyezkedő 

folyadékrészek között kezdetben jellemző. Ebben az időpillanatban a nyomjelző anyag már jól elkeveredett és 
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az elkeveredés többé-kevésbé véletlenszerűvé vált (annak ellenére, hogy még mindig az egyes diszkrét örvények 

által vezérelt). 

Reynolds összefoglalva az eredményeit, megállapította, hogy az áramlásnak az előbbiekben bemutatott 

karakterisztikus változása egy dimenziónélküli számmal jellemezhető: Re=u∙l/ν, ahol az u a csőbeli áramlás 

sebessége, l a cső átmérője és ν a folyadékra jellemző kinematikus viszkozitás. A turbulencia pedig a magasabb 

Re értékeknél jellemző. A turbulencia fő következménye, hogy hatására növekszik az impulzus és az anyag 

transzportja. 

3.1..1.. A turbulencia matematikai leírása 

Sok kutatást végeznek a turbulencia tématerületén, ezek összefoglalást és az itt következők részletesebb leírását 

megtalálhatjuk pl. Lajos 2008, Kundu-Cohen 2002, stb. 

Ebben az alfejezetben a turbulencia egy speciális esetét a homogén turbulenciát tárgyaljuk. A homogén kifejezés 

jelentése, hogy az áramlás statisztikai jellemzői állandóak (stacionerek), persze az áramlás ettől még lehet 

nagymértékben szabálytalan. Ezek a homogén statisztikai jellemzők általában a mért sebességek segítségével 

leírhatók a turbulens áramlási tér egy pontjában (ez az Euler-i szemléletmód). Hogy megérthessük a turbulencia 

Euler-i szemléletmóddal leírt tulajdonságait, hasznos, ha először a Lagrange-i koordinátarendszerhez kötött 

szemléletmódot alkalmazva követünk egy folyadékrészecskét (Sokolofsky-Jirka 2005). 

Hogy jobban megértsük a két szemléletmód közötti különbséget nézzük röviden az egyes megközelítéseket: 

A Lagrange-féle szubsztanciális módszer egy kiválasztott folyadékrészecske helyzetét adja meg a kezdőhelyzet 

és az idő függvényében: 

 

ahol, r 0 annak a pontnak a helyzetvektora, amelyen a folyadékrészecske valamely t0 időpontban áthalad, r  pedig 

ugyanazon részecske helyzetvektora az általános t időpontban (3.2. ábra). Megjegyzendő, hogy az anyagi pont 

mechanikájában ez az általánosan alkalmazott módszer. A sebesség (v ) és a gyorsulás (a ) megadása e 

szemléletmód szerint a következő: 

 

 

A Lagrange-féle tárgyalásmód azonban a folyadékok mozgásának tárgyalására többnyire nehézkes. 

3..2. ábra - A Lagrange-féle szubsztanciális tárgyalásmód elve a folyadék mozgásának 

leírására 
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Az Euler-féle módszer a hely és az idő függvényében a sebesség és a sűrűség eloszlását adja meg. Ezzel jobban 

kiszolgálja a mérnöki szemléletet és az igényeket, mert a kiválasztott folyadékrészecskék pillanatnyi holléte 

vagy pályája többnyire kevésbe érdekes, mint az áramlás egészét jellemző sebesség és sűrűség (továbbá más 

dinamikai mennyiségek), amelyek eloszlása tetszőleges időpontban igen fontos (Haszpra 1989). Az Euler-féle 

leírás alapvető egyenletei tehát: 

 

 

Skalárisan a következőképpen néznek ki: 

 

 

 

 

Turbulens áramlásban nagyméretű örvények formálódnak folyamatosan majd szétesnek kisebb örvényekre, így 

mindig különböző méretű örvények spektruma van jelen az áramlásban. Amikor a nagyméretű örvények sok 

kisebb méretű örvénnyé esnek szét, nagyon kevés kinetikai energia veszik el, ezt úgy mondjuk, hogy az energia 

hatékonyan adódik át a különböző méretű örvények kaszkádján. Végül, amikor az örvények elég kicsivé 

vállnak, a viszkozitás szerepet kap, a kinetikus energia szétoszlik és hővé alakul át. Ezt a konverzióját a 

kinetikus energiának hőenergiává a kis örvényméretek skáláján disszipációnak (ϵ) hívjuk és a következő 

egyenlettel jellemezhetjük. 

 

ahol, Ekin, a disszipált kinetikus energia, t az idő és az ϵ dimenziója [L2T-3]. Mivel a kinetikus energia hatékonyan 

átadódik lefelé a kisebb méretű örvények skálájára, a hővé disszipált kinetikus energia egyenlő kell, hogy legyen 

az áramlás összes turbulens kinetikus energiájával. Ez azt jelenti, hogy a keletkezése és a disszipációja a 

turbulens kinetikus energiának egy homogént turbulens áramlásban kiegyenlített. Az előbbieket szemlélteti a 

3.3. ábra, amely az óceánban keletkező jellemző örvények energiaspektrumát mutatja be. Az ábrán jól látható 
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az energia lefelé kaszkádolása (átadódása) a kisebb méretű örvények felé, amelyet a hullámszám 5/3-os kitevőjű 

függvényével (K-5/3) jellemezhetünk. 

3..3. ábra - Az ócenánban jellemző örvények energiaspektuma, ahol K, a hullámszám, S 

pedig a hullámszám spektruma 

 

Az a hossz skálája (mérete) az örvényeknek, amelyen a turbulens kinetikai energia hővé konvertálódik a 

Kolomogorov-felé LK méretskála. Milyen nagy ez az LK? Használjuk a dimenzió analízist, hogy megválaszoljuk 

ezt a kérdést. Vegyük észre, hogy az LK függ az energia disszipációs rátától ϵ és a viszkozitástól ν (itt 

kinematikus viszkozitás), mivel a súrlódás alakítja át a kinetikus energiát hővé. Hozzuk létre egy hossz skálát 

ezekből a paraméterekből, és így megkapunk egy arányosságot LK–ra, ami a turbulencia egy fontos méretskálája. 

 

Összefoglalva a Lagrange-i szemléletmódot, ha követünk egy folyadék részecskét, amely kezdetben rákerül egy 

nagy örvényre és aztán vándorol örvényről örvényre, ahogy a nagy örvények kisebbekre esnek szét, de megőrzik 

kinetikus energiájukat a lefelé kaszkádolása során. Végül a részecske egy olyan kisméretű örvénybe kerül be (az 

LK mérettartományban), hogy a viszkozitás disszipálja a kinetikus energiáját hővé. Ez a kis örvény azonban 

szintén része egy nagy örvénynek, tehát az örvények mindegyik mérettartománya jelen van folyamatosan az 

áramlásban. 

Mivel nehéz a folyadékrészecskét követni egy sebességmérő műszerrel (ez az egyébként, amit a 

részecskekövető sebességmérés (Particle Tracking Velocimetry - PTV) során próbálunk megtenni), a turbulens 

sebességre vonatkozó méréseket ezért egy ponton végezzük és a turbulenciát az Euler-i közelítéssel írjuk le. 

Örvények egész spektruma halad át a sebességmérés helyén, az áramlás átlagsebessége által szállítva. A 

nagyméretű örvények egy hosszú periódusidejű fluktuációt, míg a kisméretű örvények egy rövid periódusidejű 

fluktuációt indukálnak a sebességmérésnél, és ezek a méretskálák folyamatosan megjelennek az áramlásban. A 

3.4. ábra egy példát mutat a turbulens sebességek egyik sebességkomponensének, egy adott ponton történt 

mérése alapján. Ha megvizsgáljuk a sebességmérési idősor egy rövidebb darabját, azt látjuk, hogy abban az 

időben egymást követő sebességek jól korrelálnak (összefüggenek) és determinisztikusnak (korábbi sebességek 

alapján számíthatónak) tűnnek. Ha viszont a sebesség-idősor távolabbi részeit hasonlítjuk össze, a sebességek 

teljesen korrelálatlannak és véletlenszerűnek tűnnek. Azt az időskálát, amelyen a sebességek az idősorban 
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elkezdenek egymástól függetlenné és véletlenszerűvé válni integrál időskálánk nevezzük, tI. A Lagrange-i 

keretek között, ez az-az idő, amikor a vizsgált folyadékcsomag már kezdi elfelejteni az ő kezdeti sebességét. Az 

időskála meghatározható a mérésekre illesztett autokorrelációs függvény alapján (3.5. ábra). Ez az időskála 

szintén leírható szintén leírható egy karakterisztikus hosszal és sebességgel, erre az ún. integrál skálára 

vonatkoztatva: uI és lI. 

3..4. ábra - A turbulensen fluktuáló sebesség egy ponton történő mérése, ahol u  az 

átlagsebesség és az u’(t) a fluktuáló komponens 

 

3..5. ábra - A mérésekre illesztett autokorrelációs függvény és az integrál időskála 

összefüggése 

 

Reynolds javaslatára a tI-nél hosszabb időintervallumot véve, az xi pontban mért sebesség felbontható egy 

átlagsebességre u i és az attól való eltérésre ui'. 

 

A sebességnek ezt a felbontását nevezzük Reynolds féle dekompozíciónak. A tI ebben az esetben egy nem túl 

rövid, de nem is túl hosszú időszak, amelynek hossza közel azonos azzal az időtartammal, ami alatt az már közel 

állandóvá (konstanssá) válik. 
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Egy másik fontos jelzőszáma a turbulenciának a sebesség fluktuációk négyzetének átlagából képzett 

négyzetgyök (rms: root mean square). 

 

amely, mivel a kinetikus energia arányos a sebesség négyzetével, az áramlás turbulens kinetikai energiájának 

egy mérőjegye (megjegyzendő, hogy az áramlás átlagos kinetikai energiája ebben a tagban nem szerepel, mivel 

az ui' az átlagtól való eltérés). 

3.1..2.. A turbulens advektív diffúziós egyenlet 

Az advektív diffúziós egyenlet turbulens körülmények között alkalmazható formájának leírásához, 

helyettesítsük be a Reynolds-féle dekompozíciót a normál advektív diffúziós egyenletbe és elemezzük az 

eredményt. Mielőtt azonban ezt megtesszük, végezzük el a Reynolds-féle dekompozíciót a koncentráció 

esetében a sebességek analógiájára. 

 

Mivel csak a szennyezőanyag (vagy nyomjelző) felhő hosszú-távú (hosszú összehasonlítva a tI-vel) átlagos 

viselkedésére vagyunk kíváncsiak, szintén egy időbeli átlagolást fogunk alkalmazni. Példaként vizsgáljuk meg 

az időben átlagolt tömeg fluxust x irányban a sebességmérés helyén, (u∙C) . 

 

Ahol a felülvonás időbeli átlagot jelöl. 

 

ahol, tI a korábban megfogalmazott integrál időskála, ami hosszabb, mint egy jellemző nagy örvény áthaladási 

ideje a mérési ponton. 

Homogén turbulencia esetére a fluktuáló sebességek és koncentrációk időbeli átlagai nullát kell, hogy adjanak, 

vagyis u i' = C   = 0. Így a 3.15. egyenletből a következő marad vissza: 

 

Az előbbi egyenlet jobb oldali első tagjánál elhagytuk a kettős felülvonást (kétszeres átlagolás), mivel egy 

átlagnak az átlaga az csak az átlagot adja. Érdemes kiemelni azonban, hogy a jobb oldal második tagjának 

keresztszorzatáról (ui ∙C  )    nem feltételezhetjük annak zérus voltát. 

Az előbbiekben kifejtett tagok ismeretében, most már készek vagyunk arra, hogy behelyettesítsük a Reynolds-

féle dekompozíciót a vezérlő advektív diffúziós egyenletünkbe (amelyben molekuláris diffúziós tagok 

szerepelnek). 

 

A következő lépésben integráljuk az egyenletet a tI integrál időskála időtartamban. 
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Vegyük észre, hogy az (u i∙C  )   , az (ui ∙C  )   és a C   tagok zérus értékűek. Átmozgatva az (ui ∙C  )   tagot a jobb 

oldalra a következő egyenlet marad vissza. 

 

Ha a vizsgált xi irányban a sebesség áltagos értéket állandónak tekintjük a bal oldali második tagból az u i 

kiemelhető a differnciáljel elé. 

 

Hogy valóban használhassuk az előbbi egyenletet (3.21.) a gyakorlatban az (ui ∙C  )   tagra valamilyen modellt 

kell felállítanunk. Mivel ez a tag u∙C alakú, tudjuk róla, hogy valami tömeg fluxust jelképez. Mivel a szorzat 

mindkét komponense az átlag körüli változást (fluktuációt) jelképezi, a szorzatuk által képezett tömeg fluxus a 

turbulenciával kell, hogy kapcsolatos legyen. Reynolds ezt a turbulens komponenst minőségileg egy gyors 

elkeveredést jelképező tényezőként írta le, így ezek alapján analógiát vonhatunk a molekuláris diffúzióval. 

Taylor 1921-ben (in Sokolofsky-Jirka 2005) egy részét levezette ennek az analógiának, azáltal, hogy 

analitikusan követte egy nyomjelző részecskékből álló felhő útját egy turbulens áramlásban és számította a 

Lagrange-i autokorrelációs függvényt. Az eredményei azt mutatták, hogy a tI-nél nagyobb időkre, a nyomjelző 

részecske felhő nagysága lineárisan nő az idővel. Fischer et al. (1979) ezt az előbbi eredményt használta fel a 

molekuláris diffúzióval kapcsolatosan felállított analógia igazolására. Érdemes azonban rámutatni, hogy Taylor 

az analógia alkalmazásában nem ment ilyen messzire. A diffúzióval kapcsolatos analógia esetében az átlagos 

turbulens diffúziós időskála ∆t=tI, és az átlagos turbulens diffúziós hosszmérték ∆x=uI∙tI=lI, innen következik, 

hogy a modell csak tI-nél nagyobb időkre érvényes. A Fick-féle törvény alakjához hasonló kapcsolatot 

alkalmazva a turbulens diffúzióra adódik: 

 

ahol, Dt értékét a következő összefüggés adja meg. 

 

Behelyettesítve ezt a modellt az átlagos turbulens diffúzív transzportot megadó 3.21.-es egyenletbe és elhagyva 

az átlagolást jelző felülvonásokat a következőt kapjuk. 

 

Amint látni fogjuk a következő szakaszban, a turbulens diffúziós tényező (Dt) általában sokkal nagyobb, mint a 

molekuláris diffúziós tényező (Dm), így az előző egyenlet utolsó tagját általában el is hanyagoljuk. 

3.1..2..1. Turbulens diffúzió egy szobában 

Azért, hogy a turbulens diszperzió jelenségét egy zárt helyiségben demonstráljuk, fecskendezzünk ki pontszerű 

forrásként parfümöt egy előadóterem elülső részén. A helyiség hosszdimenziói 10 m, 10 m és 5 m és 50 ember 

tartózkodik benne. Mennyi ideig tart, míg a parfüm turbulens diffúzióval szétterjed a helyiségben? 
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Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk szükséges, hogy megbecsüljük a levegő sebességének skáláját a helyiségben. 

Minden egyes ember egy 60 W-os hőforrás, innen kijelenthető, hogy a levegő áramlása szempontjából a 

domináns folyamat a konvekció. a vertikális felhajtóerőből (sűrűségkülönbség) származó sebesség w∗  

dimenzióanalízissel a következőképpen adható meg. 

 

ahol, B a felhajtóerőből származó fluxus egységnyi területen [L2T-3] és L [L] a szoba vertikális dimenziója (5 m). 

A levegő felhajtóereje a hőmérséklet növekedésével növekszik a kiterjedés miatt. A nettó felhajtóerőből 

származó fluxus egységnyi felületen a következőképpen adható meg. 

 

ahol, β a hő okozta expanziót jellemző tényező (0,00024 K-1 a levegőre), H a látens hő fluxus egységnyi 

területen, ρ a közeg sűrűsége (1,25 kg/m3 a levegőre) és cv egy konstans térfogatnál értelmezett fajhő (1004 

J/(kg∙K) a levegőre). 

Az előbbi problémára a H értéke a következő: 

 

Ezen H érték alapján az egységnyi területre érvényes felhajtóerő fluxus 5,6∙105 m2/s2 és a vertikális sebesség 

w∗ =0,07 m/s. 

Most már megvannak a szükséges távolság és időskáláink a turbulens diffúziós tényező becsléséhez a 3.23. 

egyenlet alapján. Vegyük, hogy az uI∝w∗  és lI∝h, ahol h a helyiség magassága. A Dt érték becslése tehát a 

következő: 

 

amely, nagyságrendekkel nagyobb a molekuláris diffúziós tényezőnél (összehasonlítva a molekuláris diffúziós 

tényező értéke a levegőre Dm=10-5m2/s). 

Az elkeveredés ideje a felhő szélességnek szóródása alapján számítható. 

 

A vertikális elkeveredés esetéreL=5m a tmix kb. 1 perc, a horizontális elkeveredésre L=10m a tmix kb. 5 perc. Ezen 

eredmények alapján eltart néhány percig (de nem egy-két szekundumig és nem órákig) amíg a teremben lévők 

elkezdik megérezni a parfüm illatát. 

3.2.. Turbulens diffúziós tényezők értelmezése 
vízfolyásokban 

Milyen nagyok lehetnek a turbulens diffúziós tényezők? Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, azt szükséges 

meghatározni, hogy a diffúziós tényező mitől függ, használjuk a dimenzió analízis módszerét. 

Hogy megválaszoljuk az előző kérdést vegyünk példaként egy széles (W) folyót h átlagos mélységgel, ahol 

W≫h. A három dimenzióban értelmezett turbulencia fontos tulajdonsága, hogy a legnagyobb örvények méretét 
általában a legkisebb térbeli dimenzió irányában értelmezett kiterjedés befolyásolja, ebben az esetben a mélység. 

Ez azt jelenti, hogy egy széles folyó turbulenciával kapcsolatos tulajdonságai függetlenek kellene, hogy 

legyenek a vízfolyás szélességétől, de függenek a mélységétől. Gondoljuk csak meg azonban, hogy a 

turbulencia a nagymértékű nyírással jellemezhető zónákban generálódik, amely zónák egy folyó esetében 

lehetnek például a vízfolyás medrének közelében. A nyírás erősségének a jellemzésére szolgáló sebesség (amely 
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több turbulenciát jellemző értékkel is arányos) a nyíró vagy más néven fenékcsúsztató sebesség, u∗  [LT-1]. a 

következőképpen jellemezhető: 

 

ahol, a τ0 (N/m2) a mederfenéken jellemző nyírófeszültség és ρ (kg/m3) a folyadék sűrűsége. Nyíltfelszínű 

csatornában történő egyenletes folyadékmozgás esetében a gravitációs erőt ez a nyírásból származó súrlódás 

ellensúlyozza, tehát az u∗  a következőképpen számítható: 

 

ahol, ahol az S a csatorna hosszesése. 

Használjuk fel a tárgyalt két paraméterünket, hogy egy diffúziós tényezőt hozzunk létre. 

 

Mivel a sebesség profil nagyon különböző vertikális (z) irányban a transzverzális (y) iránytól, Dt-vel 

kapcsolatban nem feltételezhetjük, hogy izotróp (tehát a tér különböző irányaiban más és más értéket vesz fel). 

3.2..1.. Vertikális elkeveredés 

A vertikális értelmű turbulens diffúziós tényező a vertikális sebességprofilból származtatható (lásd Fischer et al. 

1979). A teljesen kifejlődött turbulens nyílt felszínű áramlás esetére megmutatható, hogy az átlagos turbulens 

sebesség profil a következőképpen adható meg: 

 

ahol, κ a Kármán-féle konstans, κ-t 0,4-nek véve a Dt-re a következő adódik: 

 

Ez az egyenlet a vízfolyásokra és az atmoszférikus határrétegre kísérletek által verifikált és ±25%-os 

pontosságúak vehető. 

Vertikális elkeveredés egy vízfolyásban (3.2. doboz) 

Egy gyár szennyvízét egy laterális elhelyezkedésű perforált csövön vezetik be egy vízfolyás mederfenekére, 

amint az a 3.6. ábrán látható. A kérdés az, hogy milyen távolságra a bebocsájtástól lefelé tekinthető a bejuttatott 

anyag vertikálisan teljes elkeveredettnek. 

3..6. ábra - Vertikális elkeveredés szemléltetése egy vízfolyás mederfenekén bejuttatott 

szennyvíz példáján 

 



 Elkeveredési folyamatok 

vízfolyásokban: Turbulens 

diffúzió és diszperzió 

 

 61  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A teljesen elkeveredés azzal az állapottal definiálható, ahol koncentráció változása a keresztszelvény mentén 

egy küszöbszint alatt van. Mivel a vertikális (z irányú) domainnak két határa van (alsó a meder, felső a 

vízfelszín), az image forráson alapuló (tükrözéses) megoldást (2.54.) célszerű használni a koncentráció 

kiszámításához: 

 

A kapott eredményeket az alkalmas alfa paraméter meghatározásával összegezhetjük a következő egyenletre 

vonatkozóan: 

 

ahol, h a mélység és σ a koncentráció eloszlás szórása. Fischer et al. (1979) javaslatára az α paraméter α=2,5-

nek vehető. 

Vertikális elkeveredésnél, minket elsősorban a vertikális diffúziós tényező érdekel, így írhatjuk, hogy: 

 

ahol, t a vertikális elkeveredés kifejlődéséhez szükséges idő. A t időn túl a felhő lefelé utazik L távolságra 

(L=u ∙t). Az u -ra vonatkozóan szintén alkalmazhatunk egy közelítést (u∗=0,1 u ). Behelyettesítve ezeket az előbbi 

összefüggéseket a 3.34. egyenlettel kombinálva adódik: 

 

L-re megoldva az előbbi egyenletet, adódik: 

 

Ezek alapján, a felszínen vagy a mederfenéken történő beinjektálás egy természetes vízfolyásba, úgy kezelhető, 

mint egy teljes mértékű vertikális elkeveredés, ha kb. 12-szer nagyobb távolságra vagyunk, mint ami a 

mederben a víz mélysége. 

3.2..2.. Keresztirányú elkeveredés 

Átlagosan nem jellemző nagymértékű keresztirányú sebesség profil a vízfolyásoknál és így az elkeveredési 

tényezőket kísérletek alapján kell számítanunk. Jól felszerelt laboratóriumban végzett mérések és terepi 

kísérletek alapján Fischer et al. (1979) az átlagos keresztirányú, turbulens diffúziós tényezőkre, egyenes 

csatornaszerű meder esetében a következő összefüggést adja: 

 

A kísérletek azt mutatják, hogy a mélység is szerepet játszik a keresztirányú elkeveredésben, azonban az nem 

tisztázott, hogyan lehet ezt a hatást kifejezni (Fischer et al. 1979). A keresztirányú elkeveredés nem követi 

minden esetben, az előbbi egyenletben (3.40.) megfogalmazott összefüggést különösen igaz ez nagy, koherens, 

laterális mozgások esetében, amelyeknek valójában nem a turbulens tulajdonságaik az elsődlegesek. A 

kísérletekben vizsgált tulajdonság tartományokra vonatkozóan az 3.40.-es egyenletnek a megbízhatósága 

legjobb esetben ±50%. 

Természetes vízfolyásokban, a keresztszelvény ritkán egységes mélységű, és a helyszínrajzi vonalvezetés 

meanderező. Az előbbi két hatás fokozza a keresztirányú elkeveredést, így a természetes vízfolyásokra Dt,y 

esetében, Fischer et al. (1979) a következő összefüggést ajánlja: 
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Abban az esetben, ha a vízfolyás csak kissé meanderező és a partok vonalvezetésének szabálytalansága csak 

mérsékelt, az előbbi egyenlet jobb oldalának szorzótényezője általában a 0,4-0,8 tartományban vehető fel. 

3.2..3.. Hosszirányú elkeveredés 

Ha feltételezzük, hogy nincs határból eredő visszaverődés a keresztirányú vagy hosszirányú szennyezőanyag 

terjedésnél a hosszirányú turbulens elkeveredés a keresztirányúhoz hasonlóan kezelhető. Ebben az esetben a 

turbulens diszperziós tényező megegyeznek: 

 

Azonban a vertikális sebességprofil nem egységes volta és más egyenlőtlenségeket okozó hatások (holt terek, 

csavart áramlások, nem egységes mélység, stb.) egy hosszirányú diszperziónak nevezett, a hosszirányú 

elkeveredésben domináns folyamatot indukálnak. Emellett a hosszirányú diszperziós folyamat mellett (amely a 

következőkben kerül tárgyalásra) a hosszirányú diffúzió (Dt,z) gyakran elhanyagolható és az előbbi folyamat 

veszi át a helyét. 

A turbulens diffúziós folyamtok összefoglalás a vízfolyások esetében. 

Egy természetes vízfolyás esetében, amelynek szélessége W=10m, mélysége h=0,3m, vízhozama Q=1 m3/s és 

medrének esése S=0,0005, a 3.34., 3.40. és 3.42. egyenletek alapján a diffúziós tényezők a három fő 

koordinátatengely irányában a következők. 

 

 

 

Megjegyzendő, hogy a természetes medrű (szabálytalanul meanderező, stb.) vízfolyásokra a 3.41. képlettel 

megadott számítás a Dt,y és így a Dt,x tényezőkre is mintegy négyszer nagyobb értéket ad. 

Az előbbi számítások értékei (3.43., 3.44., 3.45.) azt mutatják, hogy a turbulens diffúziós tényezők a természetes 

vízfolyásokban több nagyságrenddel nagyobbak, mint a molekuláris diffúziós tényezők, biztonsággal 

eltávolíthatjuk a Dm-re vonatkozó tagot a3.24. egyenletből. 

3.3.. A hosszirányú diszperzió értelmezése 

Az előző részben láthattuk, hogy a sebesség turbulens fluktuációja egy véletlenszerű elkeveredést okoz, ami a 

Fick-féle diffúziós egyenlet segítségével leírható, a molekulárisnál nagyobb ún. turbulens diffúziós tényezőt 

figyelembe véve. Ebben a részben azt akarjuk megvizsgálni, hogy milyen a sebességek eltéréseinek a hatása 

térben, a nem egyenletes sebességmegoszlásnak, vagy nyíróáramlásnak, sebességprofilnak a szennyezőanyagok 

terjedésére. 

A 3.7. ábra sematikusan mutatja be, hogy mi történik egy nyomjelzőanyag felhővel, hogyan változik annak 

mintázata egy olyan nyíróáramlásban, ami a nyílt felszínű csatornákban jellemző. 
 
• Vegyük egy vízfolyás átlagos, egységnyi széles hosszirányú metszetét. Ha beinjektálunk egy jelzőanyagot 

(ami pl. egy szennyezőanyagot szimbolizál) az áramlás (a.) szektorába keresztszelvény mentén egyenletesen 

elosztva, akkor a bebocsájtás pillanatában nem lesz jelen vertikális koncentráció gradiens (keresztirány sem, de 

azt most nem vizsgáljuk). Mivel nincs koncentráció gradiens, nem lesz diffúziós fluxus sem az adott 

bebocsájtási pont vertikális függélyében. 
• A jelzőanyag mintázata azonban advekciós mozgással folyásirányban elmozdul és közben szét is húzódik a 

vertikálisan eltérő advekciós sebességek következtében előálló nyírás miatt. Egy rövid távolságra lefelé tehát a 

jelzőanyag felhő mintázata a (b.) szelvényben láthatóhoz lesz hasonló. Ebben a pontban egy erős vertikális 

koncentráció gradiens lesz jellemző, aminek következtében nagy nettó diffúziós fluxus jelentkezik vertikális 

irányban. 
• Ahogy a széthúzódó mintázat folyásirányban lefelé mozog tovább, a (turbulens) diffúzió ki fogja simítani a 
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vertikális koncentráció gradienst, és elegendő távolságra lefelé, a jelzőanyag felhő mintázata a (c.) pontban 

rajzolthoz válik hasonlóvá. 

Az a jelzőanyag mennyiség, ami a lent fekvő, (c.) szelvényig jellemzően széterjedt azonban jóval nagyobb, mint 

ami a hosszirányú (turbulens) diffúziós folyamatok kizárólagos (a keresztirányú (itt most nem vizsgált) és a 

vertikális turbulens diffúziót elhagyva) figyelembe vételével szétterjedhetett volna. Ezt a kapcsolt megjelenését 

a diffúziós (itt most vertikális) és advekciós folyamatoknak hívjuk diszperziónak. 

3..7. ábra - A hosszirányú diszperzió folyamatának sematikus ábrája. 

 

Ha három dimenzióban oldjuk meg a transzport egyenletet, megfelelő molekuláris vagy turbulens diffúziós 

tényezőket felhasználva, akkor nem szükséges semmi speciálisat tennünk, hogy a sebességprofil fent említett 

széthúzó hatását pontosan lekövethessük. A diszperzió ugyanis implicit módon benne van a háromdimenziós 

transzport modellben. 

 

ahol, C a koncentráció (ML-3), t az idő (T), x, y és z a hossz-, kereszt-, és függőleges irányú koordináta [L]; u, v 

és w az áramlási sebesség [LT-1], Dx, Dy és Dz a diffúziós tényezők [L2T-1] a megfelelő koordinátatengely szerinti 

irányokban. 

A gyakorlati feladatok többségénél az u, v és w sebesség-összetevők, valamint a Dx, Dy és Dz (turbulens) 

diffúziós tényezők nem ismertek kielégítő pontossággal ahhoz, hogy érdemes lenne, különösen, ha a 

matematikai nehézségeket is figyelembe vesszük, a turbulens diffúzió előbbi (3.46.) egyenletének három 

dimenzióban történő megoldása. Vízfolyások esetében az előbbi egyenlet vízmélység (h [L]) illetve 

szelvényterület (A [L2]) szerint vett integrál alakjainak, azaz a turbulens diszperzió egyenleteinek az alkalmazása 

szokásos (Somlyódy 1985). 

A vízmélység szerint vett integrál alak a következő: 

 

ahol, a felülvonás a sebességek és a koncentráció esetében a mélység menti átlagot jelöli, a Dx
* és a Dy

* pedig a 

kétdimenziós egyenlet hossz- és keresztirányú turbulens diszperziós tényezői. A (h) mélység értékével, ha a 

vizsgált szakaszon kereszt- és hosszirányban állandónak vehető egyszerűsíthetünk. 

A keresztszelvény szerint vett integrál alak így írható fel: 



 Elkeveredési folyamatok 

vízfolyásokban: Turbulens 

diffúzió és diszperzió 

 

 64  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

ahol, a kettős felülvonás a sebesség és a koncentráció esetében a keresztszelvény területre vonatkozó átlagot 

jelöli, a DL pedig az egydimenziós egyenlet hosszirányú turbulens diszperziós tényezője [L2T-1]. A (A) kereszt-

szelvényterület értékével, ha a vizsgált szakaszon hosszirányban állandónak vehető egyszerűsíthetünk. A kettős 

felülvonást a későbbiekben nem fogjuk használni, hanem csak szóban utalunk az összefüggés keresztszelvény 

mentén átlagolt voltára. 

Az előbbiek szerint tehát diszperzió alatt azt a térbeli egyenlőtlenségekből adódó valójában advektív 

transzportot értjük, amely az átlagolás eredményeként jelenik meg (a vízrészecskék előresietnek, illetve 

elmaradnak az átlagos elmozduláshoz viszonyítva), és amely a diffúzióhoz hasonlóan a koncentráció 

kiegyenlítődését idézi elő. A turbulens diszperziós tényező a diffúzív és diszperzív transzportot együttesen 

jellemzi és alapvetően a sebességtér függvénye. Értéke tehát annál nagyobb, minél szabálytalanabb jellegű a 

vízfolyás, illetve egy adott vízfolyás esetén, minél nagyobb az átlagolás alapjául szolgáló felületelem kiterjedése 

(Dx < Dx
* < DL). Megjegyzendő, hogy előbbi zárójeles tagból a Dx még nem a diszperziós, hanem a sima 

diffúziós tényező. 

A diszperzió egyenleteinek alkalmazásához még az alábbi korlátozások megtétele is szükséges: 
 
A (3.47.) vízmélység szerint vett integrál egyenlet nem használható a szennyező anyag felhő azon kezdeti 

szakszára, amely szakaszon belül a koncentráció jelentős mélység szerinti gradienssel rendelkezik, vagyis 

jelentős a koncentráció változása a mélységgel (sekély vízfolyások esetében ez a szakasz általában 

elhanyagolható hosszúságú). 
A (3.48.) keresztszelvény szerint vett integrál egyenlet a szennyezőanyag felhőnek (csóvának) csak arra, a 

szennyezőanyag bebocsájtástól távolabbi szakaszára érvényes, amelynek keresztszelvényein belül a 

koncentráció már többé-kevésbé kiegyenlített. A 3.48. egyenlet használata ezért általában nem ajánlott széles 

vízfolyásokra (Somlyódy 1985). 

Vizsgáljuk a továbbiakban a transzportegyenlet szelvényterület mentén vett integrál alakját részletesebben. A 

továbbiakban ki szeretnénk használni annak az előnyét, hogy a koncentráció megoszlása a (c.) szelvényben 

lényegében csak egydimenziós, mivel y keresztirányban (előbbiekben nem vizsgált) és z vertikális irányban a 

vizsgált anyag már jól eloszlott (nincs jelentős koncentráció gradiens). Az előbbieken kívül a koncentráció 

eloszlása a (c.) pontban a Gauss-féle normális eloszlást követi, így alkalmazható a Fick-féle diffúziós törvény. 

Taylor elemzése a diszperzióra, ezt a későbbiekben bemutatjuk, egy olyan módszer, ami a diszperzió anyagfelhő 

széthúzó hatását egy egydimenziós modellbe helyezi el. Az eredmény egy egydimenziós transzport egyenlet egy 

jelentősebb hosszirányú elkeveredési tényezővel, amit hosszirányú elkeveredési tényezőnek nevezünk. 

Amint Fischer et al. (1979) már rámutatott, a következőkben bemutatandó G. I. Taylor által leírt elemzés, amely 

a hosszirányú diszperziós tényező számítására vonatkozik a nyíró sebesség profil alapján egy külön érdekes 

példája G. I. Taylor géniuszának. 

3.3..1.. Az advektív diszperziós egyenlet levezetése 

Hogy levezethessük a hosszirányú diszperzióra vonatkozó egyenletünket, használjuk a Reynolds féle 

dekompozíció előző fejezetben levezetett változatának módosított formáját a turbulencia kezelésére. A 3.8. ábra 

mutatja a sebességvektor egyik komponensének turbulens dekompozícióját, ahol megvan az átlagos sebesség 

(u (xi)), ami a háromdimenziós tér xi pontjában konstans és a sebesség fluktuáció (u'(xi,t)), ami változik az 

időben, egyenlettel kifejezve: 

 

A nyíróáramlás dekompozíciója (itt egy logaritmikus vertikális sebességprofilt látunk egy folyóban) esetében 

van egy mélység szerint átlagolt sebességünk (u ), ami egy konstans értéket képvisel és egy deviációs (ettől 

eltérő) sebességünk (u'(z)), ami a mélység szerint különböző mértékben tér el az átlagtól, egyenletszerűen a 

következőképpen. 
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Explicit módon feltételezzük, hogy az u  és az u’(z) független az x-től. A fő különbség ezek között az egyenletek 

között, hogy míg a 3.49.-ben egy véletlenszerűen fluktuáló sebességkomponens u'(xi,t) van, addig a 3.50.-ben 

egy determinisztikus, nem véletlenszerű (és jellegében teljes mértékben ismert) eltérést kifejező „fluktuációs” 

komponens u’(z), amit inkább hívhatunk deviációsnak, mint fluktuációsnak. 

3..8. ábra - A Reynolds féle dekompozíció összehasonlítása egy (adott ponton mért) 

turbulens áramlás (baloldal) és egy (térben változó) nyíróáramlás (jobboldal) 

sebességértékeinek esetére 

 

Amint a turbulens diffúzió esetében tettük, a koncentrációkra szintén alkalmazhatjuk a Reynolds-féle 

dekompozíciót. 

 

amely, szintén függ az x-től, és amelyre C'(x,t) ismeretlen. 

Felszerelkezve az előbbi ismeretekkel, készek vagyunk a Taylor-féle elemzést követni és alkalmazni egy nyílt 

felszínű csatornában kialakuló áramlás esetében a hosszirányú diszperzióra. A levezetéshez tételezzünk fel 

lamináris áramlást és végtelenül széles csatornát (medret) egy alsó és felső áramlás szempontjából záró határral, 

így a v=w=0. A h mélység a csatornában legyen, mind hossz- mind keresztirányban állandó és a Dx és Dz 

tényezők is legyenek konstansok a vizsgált szakaszon. A nyomjelző anyagot egy felület mentén juttattuk be így 

elhanyagolható az y keresztirányú diszperzió (∂C/∂y=0). A vezerlő, advektív.diffúziós egyenletünk így a 

következő formát ölti: 

 

Az előbbi egyenlet a fent említett feltételek mellett három dimenzióban érvényes és tartalmazza a diszperziós 

hatásokat. A diffúziós tényezők lehetnek molekulárisak vagy turbulensek, attól függően, hogy lamináris vagy 

turbulens áramlásra alkalmazzuk az egyenletet. Helyettesítsük be a nyíróáramlásra vonatkozó Reynolds-féle 

dekompozíciós összefüggést az előbbi (3.52.) egyenletbe. 

 

Mivel már korábban megállapítottuk, hogy a hosszirányú diszperzió sokkal nagyobb, mint a hosszirányú 

diffúzió, ezért el fogjuk hanyagolni a Dx-es tagot az egyenlet rövidebbé tétele céljából (ezt később bármikor 

később visszaadhatjuk, egy additív diffúziós tagként). Szintén célszerű észrevenni, hogy a C  nem függvénye a z-

nek, így a jobb oldali utolsó, Dz-re vonatkozó tagból kihagyható. 
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Amint korábban tettük, egyszerűbb kezelni az egyenletet egy átlagos advekciós sebességgel mozgó 

koordinátarendszerhez rögzítetten. Az előbbi célból vezessük be tehát a következő koordináta-transzformációt. 

 

 

 

A láncszabályt felhasználva a differenciáloperátorok a következőképpen alakulnak át. 

 

 

 

Az előbbi transzformációkat behelyettesítve a 3.54. egyenletbe, amelyen már alkalmaztuk a korábban említett 

egyszerűsítéseket a következő egyenlet adódik. 

 

Ez az egyenlet az, amely Taylor analízis effektív kiinduló pontját képezi. 

Az előbbi diszkusszió már megmutatta, hogy a vertikális értelemben létező koncentráció és sebességgradiens az, 

ami a felelős a megnövekedett hosszirányú diszperzióért. Így ezen a ponton azt szeretnénk elérni, hogy 

eltávolítsuk a fluktuációt nem mutató tagokat (amelyeken nincs vessző) az előbbi 3.61.-es egyenletből. Ez a 

lépés nagy bátorságot és alapos körültekintést igényel, hiszen azt jelenti, hogy éppen a ∂C /∂t tagot dobjuk el, 

ami pont az a mennyiség, amit végül is szeretnénk előrejelezni (Fischer et al. 1979). Amint látni fogjuk azonban, 

pontosan ez az, ami képessé tesz majd minket, hogy egy összefüggést határozzunk meg a diszperziós tényezőre 

vonatkozóan. 

Abból a célból, hogy eltávolítsuk az állandó komponenseket a 3.61. egyenletből, számítsuk ki az egyenlet 

mélység mentén vett átlagát és vonjuk ki ezt az átlagolt formát az eredeti egyenletből. A mélységi átlagolást 

kifejező operátor a következő: 

 

Alkalmazva, tehát a mélység menti átlagolást a 3.61. egyenletre a következőt kapjuk. 

 

mivel, a C’ és az u’ mélység mentén átlagolt értéke is zérus, de az u’∙C’ keresztszorzata már nem lehet az. Ez az 

előbbi egyenlet tulajdonképpen az-az egydimenziós vezérlő egyenlet, amit keresünk. Vissza is fogunk térni tehát 

ehhez az egyenlethez, amint megtaláltuk az (u ∙C  )   tagra vonatkozó összefüggést. Kivonva tehát a korábbi 3.61. 

egyenletünkből a most megkapott 3.63.-at a következő adódik. 
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amely összefüggés megadja nekünk a koncentráció eltérésekre (deviációkra) vonatkozó vezérlő egyenletünket. 

Ha ezt az előbbi 3.64. egyenletet meg tudjuk oldani C’-re, akkor vissza tudjuk helyettesíteni a megoldást a 

3.63.-ba, hogy megkapjuk a C -ra vonatkozó óhajtott összefüggést. 

Mielőtt megpróbáljuk megoldani a 3.64. egyenletet, vegyük fontolóra minden egyes tag nagyságrendjét és a 

nagyságrendek alapján döntsük el vajon szükséges–e mindegyik tag figyelembevétele az egyenletben. Ezt az 

eljárást hívják scale (lépték vagy nagyságrend) analízisnek. A 3.7. ábra (c.) pontjára keresünk megoldásokat. 

Ebben a pontban egy részecskét a csóvában a sebességprofil mentén vizsgálva megállapítható, hogy C  C . Így a 

következő nagyságrendi relációk adódnak az egyes tagok között. 

 

 

Az előbbiek alapján a 3.65. és 3.66. egyenlőtlenségek bal oldalán lévő tagokat elhanyagolhatjuk és a 3.64.-ből a 

következő összefüggés marad vissza. 

 

Ha megnézzük ezt az összefüggést a következő meglepő dolgot vehetjük észre. A turbulens diffúziós esetre, a 

(u ∙C  )   keresztszorzat volt az, amelyik a turbulens diffúziós taggá vált. Most meg éppen eldobtuk ezt a tagot. 

Turbulens mozgásnál (ami itt a diszperzióra is a jellemző körülmény lesz), az előbbi keresztszorzat reprezentálja 

a fluktuáló sebességek miatt előálló anyagtranszportot. De nézzük csak meg egy kicsit közelebbről a 3.67. 

egyenlet középső tagját. Ez az elem egy advekciós tag, amely az átlagkoncentráción (C ) dolgozik, de a nem 

véletlenszerű vertikális sebességeltérések (u’(z)) szerint. Így tehát ez egy transzport tag, ami a nyíró 

sebességprofil működését reprezentálja. 

A következőkben nézzünk meg egy másik Taylor által elkészített éles elméjűségre valló egyszerűsítést. A 

diszperziós folyamat kezdeti szakaszában (a 3.7. ábra (a.) és (b.) pontjában) a koncentráció fluktuációja változó 

(unsteady). De lefelé haladva (a (c.) pontban), miután a sebességprofil hatása már mindenhol érvényesült, a 

vertikális koncentráció fluktuáció el fog érni egy állandósult (steady-state) állapotot (az anyagok vertikális 

irányú transzportja ekkor kiegyenlített lesz), amely egy konstans (idő invariáns) diszperziós tényező esetét 

reprezentálja. Ebben az állandósult állapotban a 3.67. egyenlet leegyszerűsödik (a koncentráció fluktuáció 

időbeli változását reprezentáló tag kiesik). 

 

amely, összefüggésben, az előbbihez ( 3.67.) képest, egy nem állandó Dz tényezőt tételeztünk fel. 

Kétszeres z szerinti integrálással C’-re megoldva az előbbi egyenletet a következőt kapjuk. 

 

amely egyenlet ígéretesnek látszik, de még mindig tartalmaz egy ismeretlen C –ra vonatkozó tagot. 
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Lépjünk vissza egy pillanatra és vegyük fontolóra mennyi a hosszirányban értelmezett tömeg-fluxus. A mozgó 

koordinátarendszerünkben csak egy sebességünk van, így az advektív tömeg-fluxus (qa) a következő kell, hogy 

legyen: 

 

Hogy megkapjuk az integrált tömeg fluxust (kereszt-szelvényre vonatkozó anyagáramot) számítsuk ki 3.70. 

összefüggés mélység szerinti átlagát (vigyázzunk az átlagos fluxus, még nem a keresztszelvényre vonatkozó 

anyagáram). 

 

Az előbbi egyszerűsítésnél felhasználtuk, hogy u'∙C  szorzat mélység szerinti átlaga zérus. 

Behelyettesítve a 3.69.-es, C’-re vonatkozó megoldást az előbbi (3.71.) összefüggésünkbe, a mélység mentén 

átlagolt tömegfluxusra adódik. 

 

A (∂C )/∂ξ tagot kivehetjük az integrál jel elé, mivel független a z-től. A kapott összefüggésre a Fick-féle törvény 

tömeg-fluxusra vonatkozó alakját alkalmazva kapjuk a következőt. 

 

ahol, a DL tag jelentése: 

 

Mivel a DL tagra vonatkozó összefüggésünk csak a mélység és a sebességprofil függvénye (meg Dz paraméteré, 

de az szintén az előbbiek alapján adható meg lásd. 3.33., 3.40., 3.41. és 3.42. összefüggéseket) DL értékét 

bármilyen sebességprofilra számíthatjuk integrálással. Az előbbiek szerint tehát sikerült egy analitikus 

megoldást kapnunk a hosszirányú diszperziós tényezőre. 

Az utolsó lépés, hogy behelyettesítsük a kapott eredményünket a mélység szerint átlagolt (3.63.-as) vezérlő 

egyenletünkbe. Vegyük észre azonban, hogy a 3.63.-as egyenletünk nemcsak mélység szerint átlagolt, hanem 

keresztirányban is, hiszen a kiindulási feltételek között szerepelt, hogy a keresztirányú koncentráció gradiensünk 

zérus volt. 

 

Az előbbi egyenlet az eredeti, álló koordinátarendszerre visszatranszformálva megadja az egydimenziós 

advektív diszperziós egyenletet. 

 

amelyben, a DL a 3.74. egyenlet szerint definiált (Socolofsky-Jirka 2005). 
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3.3..2.. Hosszirányú diszperziós tényezők számítása 

Az előző részben megadott analitikus megoldás (3.74.) alapján próbáljunk meg számítási módszereket találni 

gyakorlati problémák megoldásához. Valódi vízfolyások esetében, általában inkább a keresztirányú (y 

koordinátatengely iránya) nyíróáramlás inkább, mint a vertikális (z) irányú nyírás játszik sokkal fontosabb 

szerepet. A keresztirányú nyíróáramlás esetére Fischer et al. (1979) az előző részben leírthoz hasonló elemzés 

alapján vezette le a következő összefüggést: 

 

ahol, A a keresztszelvény területe [L2] (korábban már definiált), W pedig a szélessége [L] a vizsgált 

vízfolyásnak. Függetlenül attól melyik összefüggést választjuk, a kérdés még mindig fennáll, hogy hogyan 

tudjuk ezeket az integrálokat a legjobban kiszámítani. 

3.3..2..1. Analitikus megoldás 

Lamináris áramlások esetére létezhetnek analitikusan megadható sebesség profilok és a 3.74.-es összefüggés 

analitikusan is számítható. Fischer et al. (1979) példáját követve, a legegyszerűbb áramlás a két végtelen 

felületű lap közötti áramlás, ahol a felső lap U relatív sebességgel mozog az alsó laphoz képest. Erre az esetre DL 

értékre adódik: 

 

ahol, d a két lap közötti távolság [L]. 

Hasonlóan megadható a csőben kialakuló lamináris áramlás esetére a DL. 

 

Turbulens áramlásokra az elemzés hasonló ahhoz, amit a turbulens diffúzióval foglalkozó alfejezetben 

végrehajtottunk és az eredmény a 3.74.-es összefüggés szerinti formáját tartja meg. Az összefüggésbe a 

turbulens diffúziós tényezőt és az átlagos turbulens nyírósebesség profilt helyettesítjük be a Dz és az u’ helyére. 

Ezek alapján egy csőben beálló turbulens áramlás hosszirányú diszperziós tényezője a következő. 

 

ahol, u∗  [LT-1] a már korábban definiált nyíró vagy más néven fenékcsúsztató sebesség. 

Egy különös fontossággal bíró eredmény egy végtelen széles, h mélységű nyílt felszínű csatornára érvényes 

összefüggés. Logaritmikus sebességprofilt használva (3.33.) a Kármán-féle konstanst 0,4-nek véve a 3.74.-es 

összefüggés alapján a diszperziós tényező a következőképpen számítható. 

 

Összehasonlítva az eredményt a hosszirányú turbulens diffúzióra kapott összefüggéssel az előző fejezetből 

(Dt,x=0,15∙h∙u*) láthatjuk, hogy a DL-re vonatkozóan hasonló alakú összefüggést kapunk (∝h∙u*), azonban a DL 

valójában sokkal nagyobb, mint a hosszirányú turbulens diffúziós tényező. Valódi nyílt felszínű csatornák 

esetére, ahol a két part közötti keresztirányú nyírósebesség profil dominánssá válik, a DL-re vonatkozó 

szorzótényező 5 és 7000 között változhat (Fischer et al. 1979). 

3.3..2..2. Numerikus integrálás 

Számos gyakorlati mérnöki alkalmazás esetében, a változó medergeometria lehetetlenné teszi, hogy egy 

analitikus nyíró sebesség profilt becsüljünk. Ebben az esetben egy alternatív lehetőség, hogy a vízfolyás 
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keresztszelvényét szektorok sorozatára bontjuk szét, minden egyes szektorban egy jellemző függély mentén, 

több helyen megmérjük a sebességet (klasszikus forgószárnyas sebességmérés esete). A sebességekből 

szektoronként átlagot számolunk, így a keresztirányú sebességprofil rendelkezésre áll, ezután számítjuk a 

vízfolyás keresztszelvényre vonatkozó átlagsebességétől való eltéréseket. A sebesség eltérések alapján a 3.77.-

es összefüggés segítségével numerikus integrálást alkalmazva számítjuk a diszperziós tényező értékét. 

3.3..2..3. Mérnöki becslés 

Amikor csak durva mérések állnak rendelkezésre, akkor is valahogyan szükséges egy mérnöki szempontból 

okszerű becslése a hosszirányú diszperziós tényezőnek. Hogy ezt megtehessük, írjuk fel a 3.77.-es 

összefüggésünket dimenziónélküli formában. 

 

ahol, a felülvonások keresztszelvény menti átlagot jelentenek. 

Amint már elmondtuk a vízfolyások hosszirányú diszperzióját a keresztirányú nyíró sebesség profilok 

határozzák meg dominánsan. Ez az amiért y és Dy van a 3.77. egyenletben feltüntetve. Az előbbi tagokat 

dimenziómentes formában behelyettesítve a 3.77. egyenletbe, a következőt kapjuk. 

 

ahol, 

 

Vigyázzunk itt a dy
* nem a keresztirányú diszperziós tényezőt jelöli, hanem a Dy keresztirányú diffúziós tényező 

dimenziómentes formáját. Fischer et al. (1979) kimutatta, hogy a legtöbb gyakorlati esetben megfelelő, ha az I-t 

a 0,01-0,1 tartományban vesszük fel. 

Egy lépéssel továbbmenve, további nagyságrendi becsléseket vezetünk be Fischer et al. (1979) mérései alapján. 

Kísérletek és terepi mérések alapján megállapítható, hogy az u  
2/ u 

2 arány 0,2±0,03 között vehető fel. 

Szabálytalan vízfolyásokra a (Dy )  =0,6∙h∙u* adható meg a korábbiak szerint. Ezeket az értékeket behelyettesítve 

a 3.83.-ba az I=0,033 értéket felvéve adódik. 

 

amely összefüggés egy négyszeres szorzón belül volt érvényes a vizsgálatok alapján. Az eltérések elsődlegesen 

az elemzés során egyes faktorok figyelembe nem vételéből adódtak, ilyen tényezők például a recirkulációk 

(visszaforgások) és holt zónák. 

3.3..2..4. Geomorfológiai alapú becslés 

Deng et al. (2001) az előbbiekben tárgyalt mérnöki becsléshez hasonló megközelítést publikáltak a diszperziós 

tényezők egyenes vonalvezetésű vízfolyások esetében történő becslésére a jellemző geomorfológiai paraméterek 

alapján. Az általuk megadott kifejezés a következő alakú. 
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ahol, ϵt0 egy dimenziónélküli szám, amely a következőképpen adható meg. 

 

Ezek az egyenletek stabil medrű folyók hidraulikájának és geometriájának kapcsolatán alapulnak, azzal a 

feltételezéssel, hogy az egyenletes áramlásra vonatkozó formula érvényes helyi mélység szerint átlagolt 

változókra. Deng el al. (2001) az előbbi összefüggés (3.86.) által megadott becslést összehasonlította a 3.85. 

egyenlettel számított becsléssel és 73 db terepi méréssorozat adataival. Több, mint 64%-a az előbbi, 3.86. 

egyenlettel történt becslésnek a mérésekből származó értékekkel összehasonlítva a 0,5≤DL,becslés/DL,mérés≤2 

tartományon belülre esett. Ez a pontosság átlagban jobb, mint ami a 3.85. alapján adódott, azonban néhány 

egyedi esetben a 3.85. egyenlet jobb becslést adott. 

3.3..2..5. Nyomjelzős vizsgálatok használata 

Az egyik leginkább megbízható módja a diszperziós tényezők számításának nyomjelzős vizsgálatok végzése, 

amint ezt a következő részben be is fogjuk mutatni egy alkalmazáson keresztül. Fontos figyelni arra, hogy mivel 

a DL a sebességprofiltól függ, tehát általában a vízhozamnak is függvénye. Így a nyomjelzős vizsgálattal egy 

adott vízhozamnál meghatározott diszperziós tényező nem szükségszerűen alkalmazható egy másik helyzetre 

eltérő vízhozam-tartományban. Az ilyen esetekben valószínűleg az adja a legjobb megoldást, hogy nyomjelzős 

mérések sorozatát végezzük el különböző vízhozam tartományokban. Egy másik megoldás egyetlen nyomjelzős 

vizsgálat esetében, hogy annak eredményét összehasonlítjuk pl. a 3.85. egyenlet alapján történő becsléssel, 

acélból hogy az összevetés alapján az egyenletet alkalmasabbá tehessük a más vízhozam-tartományokban (vagy 

egyéb körülmények között) történő becslésre. 

3.3..2..6. Elkeveredés vizsgálata vízfolyásokban 

Egy elkeveredési jellemzők becslésre végzett nyomjelzős vizsgálat részeként egy diák egy pontszerű forrásként 

nyomjelzőt adagol folyamatosan egy felszíni vízfolyásba, a keresztszelvény középső részén. Tárgyaljuk meg a 

lezajló elkeveredési folyamatokat és azokat a hossz skálákat, amelyek a bejuttatott nyomjelző útját 

befolyásolják. 

Bár a bejuttatott nyomjelző kezdeti vertikális impulzusa általában jó függély menti elkeveredést idéz elő, 

tételezzük fel most azt, hogy a diák nagyon óvatosan csak a felszínre juttatja ki a nyomjelzőt. Ebben az esetben 

a vertikális turbulens diffúzió fogja elkeverni a nyomjelzőt a mélység szerint és a „vertikális elkeveredés egy 

vízfolyásban” című alfejezet példájából tudjuk, hogy a bejutatott anyag vertikálisan teljesen elkeveredettként 

kezelhető a bebocsájtási ponttól. 

 

ahol, h a vízfolyás mélysége [L]. 

Amint az anyagfelhő (csóva) lefelé mozog, folyásirányban a keresztirányú turbulens diffúzió elkeveri a 

nyomjelzőt keresztirányban (Sokolofsky-Jirka 2005). 

Amennyiben arra vagyunk kíváncsiak, hogy mennyi az a távolság, ami alatt a vízfolyás sodorvonalában (az 

előbbiek a keresztszelvény középvonalát említettük, ami kanyarulatmentes szakaszon megegyezik a 

sodorvonallal) permanens formában bebocsátott szennyezőanyag (mélység mentén átlagolt jellemzőkkel) 

csóvájának széle mikor éri el a vízfolyás partját először definiálnunk kell a csóva szélét (3.9. ábra). Ezt tegyük 

meg a keresztirányú szórás (σy) segítségével, amely a csóva keresztirányú eloszlására a Gauss-féle normális 

eloszlás analógiája, amely a C , mélység mentén átlagolt koncentráció eloszlását adja meg. 
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alapján a következőképpen írható. 

 

ahol, u  a hosszirányú sebesség átlaga [LT
-1], Dy

* a keresztirányú turbulens diszperziós tényező, x pedig a hossz 

menti koordináta [L]. A csóva szélét definiáljuk most úgy, hogy ahhoz a legnagyobb koncentráció bizonyos 

rögzített százaléka tartozik. Amennyiben ez 10%, akkor y=2,15∙σy, és így a csóva a szélessége (Wcs [L]) a 

szimmetria figyelembevételével a következő: 

 

A W≈Wcs feltételből, ahol W a vízfolyás szélessége, a part élek eléréséhez szükséges távolság az elkeveredés 

egyik fontos jellemzője a következő. 

 

ahol, L1 az úgynevezett első elkeveredési távolság [L]. 

A 3.92. egyenlet alapján viszont az alábbi lényeges következtetések vonhatóak le. 
 
• Az L1 egyenesen arányos a sebességgel és fordítottan arányos a diszperziós tényezővel. 
• L1 a szélesség négyzetével nő. Ez magyarázza azt, hogy míg értéke pl. Sajó nagyságú vízfolyásoknál néhány 

száz méter, addig a Duna esetében 100 km-t is elérhet. 

A koncentráció szelvényen belüli teljes elkeveredéséhez (kiegyenlítődéséhez) szükséges távolság (L2 

úgynevezett második elkeveredési távolság) jelentősen nagyobb, mint az L1, de a 3.89. egyenletből nem 

vezethető le, mivel a megoldás a part élek hatását nem veszi figyelembe. Ha a part élek hatását is figyelembe 

vesszük, de a bevezetés parti, a L2 távolság durván az L1 háromszorosának adódik. 

 

3..9. ábra - Szennyezőanyagok permanens elkeveredésének szemléltetése 

keresztirányban 

 

Egy másik megközelítés szerint újra a „vertikális elkeveredés egy vízfolyásban” című alfejezet okfejtését 

segítségül híva a nyomjelzőt keresztirányban teljesen elkeveredettnek vehetjük a bebocsájtási ponttól. 
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ahol, W a vízfolyás szélessége [L]. Ez az egyenlet tehát egy más megközelítésből ad becslést a L2 [L], 

úgynevezett második elkeveredési távolságra. 

A bebocsájtási pont és az Lz távolság között az csóva teljes mértékben háromdimenziós mozgású és nem kell 

egyszerűsítéseket tennünk a transzport egyenletben. Az Lz távolságon túl a csóva vertikálisan elkeveredetett és a 

hosszirányú diszperzió fogalma használható. Az Ly-nál kisebb távolságokra azonban kétdimenziós modellt 

célszerű használni pl. a 3.47. egyenlet szerint, ahol keresztirányú és hosszirányú diszperziós tényezőket célszerű 

használni a mélységi átlagolás miatt. Az Ly távolságon túl az egydimenziós hosszirányú diszperziós modell 

alkalmazható (keresztszelvény szerint átlagolt jellemzőket használva). 

3.4.. Mintapélda: Nyomjelzős vizsgálat 

A nyomjelzős vizsgálat célja, hogy segítségével leírjuk egy vízfolyás áramlási jellemzőit (pl. hozamát) és 

meghatározzuk transzport tulajdonságait (különösen ezek közül az átlagos advekciós sebességet és az effektív 

hosszirányú diszperziós tényezőt). Hogy becsülni tudjuk ezeket a mennyiségeket adagoljunk egy vízfolyásba 

jelzőanyagot és egy alsóbb keresztszelvényben mérjük annak koncentráció eloszlását, majd hasonlítsuk össze az 

eredményeinket az analitikus megoldásokkal. A jelzőanyag bejuttatásának két fő típusa a pillanatszerű bejuttatás 

és a folyamatos adagolás. A következő fejezetekben nézzük meg e két módszer végrehajtását és annak 

eredményeit. 

3.4..1.. A mérés előkészítése 

A nyomjelzős vizsgálat előkészítésénél mérnöki becsléseket használunk a várható transzport tulajdonságokkal 

kapcsolatban, hogy meg tudjuk határozni a mérés vagy mérések célszerű helyét, a kísérlet időtartamát, a 

szükséges jelzőanyag mennyiségét és a jelzőanyag bejuttatásának módját. 

Hogy számszerű adatokkal is dolgozzunk, illusztrációképpen vegyük egy adott vízfolyás keresztszelvényét, ahol 

az átlagos vízmélység h=0,35 m és a vízfelszín szélessége W=10 m. A mérési hely terepszemléjénél megmérjük 

a felszíni áramlási sebességét (úszóként leveleket használva) us=0,53 m/s. Ökölszabályként felhasználva, hogy a 

keresztszelvény átlagsebessége a felszíni sebességnek 85%-a számíthatjuk az átlagsebességet: 

 

A meder esését topográfiai térképről meghatározva az S=0,0005-nek adódik. A meder alakja egyenletes, kissé 

meanderező. 

A mérési hely kiválasztása 

Egy kritikus része a nyomjelzős vizsgálatnak, hogy a beadagolás helyétől a mérés folyásirányban elég távol 

helyezkedjen el ahhoz, hogy a nyomjelző keresztszelvényben egyenletesen elkeveredhessen. Ha túl közel 

mérünk a forráshoz kaphatunk ugyan egy Gauss-féle görbéhez hasonló alakot a C(t) eloszlására, de a 

koncentráció nem lesz egységes a keresztszelvényben és az elégtelen hígulás hibát eredményez. Használjuk 

ezért az elkeveredési hosszra vonatkozó ökölszabály szerű becslést, hogy a szükséges folyásirányú távolságot 

meghatározzuk. Érdemes itt megjegyezni, hogy a kisebb vízfolyások esetében (ha csak vízhozam mérés a cél) a 

keresztirányú elkeveredést gyorsíthatjuk, ill. a koncentrációkiegyenlítődést tökéletesebbé tehetjük, ha a vizsgált 

szakaszon a holtterek jelenlétét megszüntetjük, ill. a mérési pont helyén a keresztszelvényt beszűkítjük egy kis 

földmunkával. 

Feltételezzük, hogy a bejuttatás pontszerűen történik és a jelzőanyagnak mind vertikálisan, mind 

keresztirányban el kell keverednie. Ekkor a két jellemző turbulens diffúziós tényező a következőképpen 

számítható: 
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Az idő (t), ami a diffúziónak ahhoz szükséges, hogy a nyomjelzőanyagot l távolságra szétterjessze, l2/(12,5∙D) ( 

2.32. hasonló skálázási képlet alapján számítva). Így az a távolság, amit ez alatt az idő alatt a tracer megtehetne 

a következő: 

 

Sokféle lehetőség van a nyomjelző bejuttatására. Ha a felszínen vagy a fenéken jutatjuk be, a nyomjelzőnek szét 

kell terjedni vertikálisan a teljes mélységben, a mélység középvonalában juttatjuk be, akkor csak a 

félmélységnyi távolságot kell a diffúziónak legyőznie. Hasonlóképpen, ha a bebocsájtás az egyik parton 

történik, akkor a nyomjelzőnek a teljes folyó szélességében szét kell terjednie, míg egy középvonalbeli 

bejuttatásnál a nyomjelzőnek csak a fél szélességben kell szétoszlania. Gyakran fennáll az a lehetőség, hogy a 

folyó középvonalában a vízfelszínre jutatjuk a jelzőanyagot. Ilyen típusú bejutatásnál, az előbbi példánk szerinti 

adatokkal számolva a vertikális elkeveredés távolsága, 

 

míg a keresztirányú elkeveredés távolságára a fél szélességet figyelembe véve adódik. 

 

Így a példánkban a mérési pontnak célszerű legalább 100 m-re lennie lefelé a bebocsájtás helyétől. 

A csóva hosszirányú szétterjedése a diszperziós tényező által jellemzett. Fischer et al. (1979) által megadott 

3.85. összefüggést felhasználva a diszperziós tényezőre a következő becslést adhatjuk: 

 

Azt szeretnénk, hogy a csóva hosszirányú kiterjedése a mérési pontunknál mindenképpen rövidebb legyen, mint 

az a távolság, ami a bebocsájtási- és a mérési hely között mérhető. Ebből a célból szeretnénk, ha a Peclet-szám a 

mérési pontunknál már 0,1-nek vagy annál kevesebbnek adódna (Pe≤0,1, vagyis jellemzően az advekciós 

folyamatok lennének már dominánsak). Az előbbi kritérium a következőképpen adható meg: 

 

Mivel a Peclet-számmal megadott kritérium sokkal szigorúbb, mint a korábbi keresztirányú elkeveredésre 

megadott, ezért válasszuk a mérési helyül a beadagolás helyétől Lm=350 m-re folyásirányban lefelé fekvő 

keresztszelvényt. 

A mérés időtartamának meghatározása 

A folyásirányban lefelé elhelyezkedő mérési pontnál elegendően hosszú időtartamig kell a mérést folytatnunk, 

hogy sikerüljön a szennyezőanyag felhőt (annak elejétől a végéig, vagy egy már reprezentatív pontjáig) 

megfelelő mértékben mintáznunk, annak áthaladása közben. A felhő középpontja a mérési helyünket a folyó 

átlagos sebességével éri el: 

 

A diszperzió miatt azonban a nyomjelző egy része korábban érkezik, míg egy része hátramarad. Egy lehetséges 

becslés annak a nyomjelző felhő szakasznak a hosszára, ami a felhő súlypontjának áthaladása még érzékelhető: 
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Észrevehető, hogy az Lσ számításánál a biztonság kedvéért a fél csóvára háromszoros szórástávolságot vettünk 

figyelembe. Az előbbi Lσ távolságot időben kifejezve, tσ=1170 s. Az előbbiek alapján a mérést közvetlenül a 

nyomjelző beadagolása után célszerű elkezdenünk és t ideig folytatni. 

 

Hogy kerek időkkel dolgozhassunk, folytassuk a mérést 35 percig. 

A szükséges jelzőanyag mennyisége 

A „nagyközönség” különösen manapság nem nagyon szeret vörös vagy narancsszínű vizet látni a 

vízfolyásokban, így mikor egy nyomjelzős vizsgálatot végzünk, célszerű a koncentrációt olyan alacsonyan 

tartani, hogy egy egyszerű szemlélő számára ne legyen feltűnő a színeltérés. Ez fluoreszcens nyomjelzőket 

használva lehetséges, mert ezek a mérőeszközök számára sokáig érzékelhetőek maradnak olyan 

koncentrációkban is, amit a laikus szemlélő már nem tud érzékelni. A leggyakrabban alkalmazott fluoreszcens 

nyomjelző a vízfolyások esetében a Rhodamin WT, de sok egyéb nyomjelző anyagot is alkalmazhatunk pl. 

egyszerűbb esetekben a normál konyhasót is. 

A nyomjelzős vizsgálat előkészítésénél szükséges meghatároznunk tehát a beadagolandó nyomjelző 

mennyiségét. Egy általánosan alkalmazott terepi fluorométernek a mérési tartománya Rhodamin WT-re 

vonatkozóan 0,04-40∙10-2 mg/l között van. Hogy jól érzékelhető adatokat kapjunk és széles vízhozam-

tartományhoz képesek legyünk alkalmazkodni a mérési ponton a maximum koncentrációt célszerű a fluorométer 

felső mérési tartományához közel tervezni, az előbbi példát használva a Cmax = 4 mg/l legyen. 

A bejuttatandó nyomjelző mennyisége függ attól is, hogy a kísérlet egyszeri pontszerű beadagolással vagy 

folyamatos jelzőanyag adagolással dolgozik. Egyszeri pontszerű beadagolásra, használjuk a pillanatszerű 

pontszerű forrásra (pontosabban annak maximum koncentrációjára) kidolgozott megoldást, az előbbiekben 

meghatározott (3.96.) hosszirányú diszperziós tényező értékével. 

 

Folyamatos beadagolás esetére becsüljük meg a nyomjelző anyagáramot és becsüljük meg a várt hígításnak 

megfelelően. 

 

Ezek a számítások azt mutatják, hogy a folyamatos beadagolás sokkal több nyomjelző anyagot igényel, mint a 

pillanatszerű. 

3.4..1..1. A beadagolás módja 

Azért, hogy a beadagolás kedvezőbb legyen, oldjuk fel a por formájú jelzőanyagot víz és alkohol keverékébe 

mielőtt a vízfolyásba adagoljuk. Az alkohol ahhoz szükséges, hogy a nyomjelző sűrűségkülönbsége ne idézzen 

elő réteges áramlást, vagyis neutrális elegyet kapjunk a felhajtóerő szempontjából. 

Pillanatszerű bebocsájtás céljából általában a vízfolyás középvonalában öntsük be egyszerűen a kiszámított 

jelzőanyag mennyiséget és jegyezzük fel az időt, amikor a bejuttatás történt. 

A folyamatos beadagolás egy csőhálózaton keresztül történik általában egy tárolóedényből, amely ismert 

koncentrációban tartalmazza a jelzőanyagot, és amelyből szabályozható, vagy legalábbis ismert állandó 

hozammal távozik a nyomjelző. A legegyszerűbb módja, hogy állandó nyomjelző hozamot érjünk el egy 

perisztaltikus pumpa. Egy másik lehetséges megoldás a Mariotte-féle üveg használata, amelyet a 3.10. ábra 

mutat be. A Mariotte-féle üveg alapötlete, hogy egy konstans nyomású tartályt hozzon létre, ahol feltételezhető, 

hogy a nyomás egyenlő az atmoszférikus nyomással a függőleges levegőztető cső aljának szintjében. Addig az 

időpontig, amíg a tartályban elegendő nyomjelző van, hogy a függőleges levegőztető cső alja elmerüljön egy 



 Elkeveredési folyamatok 

vízfolyásokban: Turbulens 

diffúzió és diszperzió 

 

 76  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

konstans hozam (Q0) távozik a tartályból, amely a kibocsájtás és a tankban jellemző állandó nyomáskülönbség 

miatt áll elő. Mielőtt a terepre kivisszük az adagoló Mariotte-féle üveget célszerű a laborban kalibrálni egy a 

kísérletnek megfelelő nyomáskülönbségre. A nyomjelző anyagárama a következő egyenlettel kalkulálható, 

 

ahol, a Q0 a pumpa vagy a Mariotte-féle üveg által produkált hozam, C0 pedig a tárolóban lévő nyomjelző oldat 

koncentrációja. 

3..10. ábra - A Mariotte-féle üveg sematikus rajza 

 

3.4..2.. Vízhozam meghatározása mért adatokból 

A 3.11. ábra annak a folyamatos bebocsátásnak a hatására kialakuló koncentráció-megoszlásnak az áttörési 

görbéjét mutatja, amely az előbbi szakaszban megtervezett kísérleten alapult. A vízfolyás hozama abból az 

állandósult folyóbeli jelzőanyag koncentrációból (Cr) számítható, amelyet a t=35 s-ban határoztunk meg. A 

3.11. ábráról leolvasva Cr =3,15 mg/l, amelynek alapján a nyomjelzős kísérlet alatt jellemző vízhozam (Qr) a 

következő volt. 

 

Vegyük észre, hogy a vízhozamnak ez a fajta meghatározása független a keresztszelvény területtől. 

Hogy becsüljük a mérésünk hibáját, használjuk a hibaterjedésre vonatkozó egyenletet. 

 

ahol, δγ egy adott γ jellemző hibája, amelyet n db. mi mérésből határoztunk meg. Ezek alapján számítva a 

becsült vízhozamunk hibáját a következőt kapjuk. 
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Ha a méréseink a bizonytalansága a következő volt, Cr = 3,15±0,04 mg/l, C0 = 32±0,01 g/l és Q0 = 0,2±0,01 l/s, 

akkor a vízhozamra vonatkozó becslésünk hibája a következő kellett, hogy legyen Qr = 2,0±0,1 m3/s. A 

hibaterjedési formula segít nekünk abban is, hogy meghatározhassuk melyik hibaforrás járul hozzá leginkább a 

becslésünk összegzett hibájához. 

3..11. ábra - A minta kísérletben mért nyomjelző anyag koncentrációk állandó, 

folyamatos jelzőanyag bebocsátás mellett. 

 

3.4..3.. Diszperziós tényezők meghatározása mérés alapján 

A 3.11. ábrán látható áttörési görbe az összes olyan információt is tartalmazza, ami az in situ hosszirányú 

diszperziós tényező becsléséhez szükséges. Ahhoz, hogy ezt megtegyük, a következő ismert összefüggést fogjuk 

felhasználni. 

 

Mivel nekünk az időbeli szórásra (σ) vonatkozóan vannak méréseink, ezeket át kell konvertálnunk a térbe, hogy 

az előbbi egyenletet használhassuk. Az egyik probléma az, hogy a nyomjelző felhő az alatt is folyamatosan 

növekszik, amíg áthalad a mérési helyen, így a szélesség, amit a front kezdetének áthaladásakor mérünk kisebb, 

mint a front nagy részének áthaladása után mért szélesség. Vagyis a mérési helyen érzékelve a koncentrációkat, 

annak ellenére, hogy a jelzőanyag eloszlására egy adott időpontban a Gauss-féle szimmetrikus normális eloszlás 

jellemző, a jelenség folyamatos időbeli széthúzódása miatt egy ferde eloszlást tudunk mérni. A jelenséget jól 

szemlélteti egy pillanatszerű beadagolás esetére a 3.12. ábra. 

3..12. ábra - A koncentráció felhő eloszlásának torzulást mérése egy adott (a 

beadagolástól x=3 km-re lévő) keresztszelvényben. 
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Az előbbiek miatt tehát a jelzőanyag-felhő átlagos szélességet célszerű figyelembe vennünk a számítás során. 

A nyomjelző front centruma a C=0,5∙C0 értéknél vehető fel, amely koncentráció t=12,94 perc múlva a 

beadagolás kezdetétől halad át a mérési helyen (3.11. ábráról leolvashatóan) és az átlagos vízfolyás sebességet 

reprezentálja. Az egy szórásnyi távolság ettől a ponttól balra a C=0,16 C0–nál jelentkezik a 3.11. ábrán az alsó 

szaggatott vonallal jelölt helyen. Ez a koncentráció a mérési pontot t=8.35 perckor hagyta el. Az egy szórásnyi 

távolság a középponttól a C=0,84 C0–nál jelentkezik, amely koncentráció t=20,12 perckor hagyta el a 

mérőhelyet. Ezen információk alapján, az átlagos sebesség u =0,45 m/s és a jelzőanyag front átlagos szélességét 

kétszeres szórással számítva 2∙σt=20,12-8,35=11,77 perc. Ehhez az átlagos időbeli szóráshoz tartozó idő 

t=8,35+11,77/2=14,24 perc. 

Hogy a DL értékét számíthassuk a 3.112. egyenlet alapján, át kell alakítanunk a σt időbeli becslését, térbeli 

becslésé a következő összefüggést felhasználva. 

 

DL-re megoldva a 3.112.-őt a következő adódik. 

 

Ez a becslés jól illeszkedik az eredeti becslésünkhöz (15,4 m2/s), amelyet a 3.85. összefüggés alapján tettünk 

meg. 
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3.4..4.. Nyomjelzős vizsgálat pillanatszerű beadagolással 

1981-ben a Cornell Egyetemen egy gyakorlat keretében a diákok egy nyomjelzős vizsgálatot végeztek a 

Cowaselon Creek nevű vízfolyáson Rhodamine WT nyomjelzőt használva, annak pillanatszerű bebocsájtásával. 

A vízfolyás a vizsgált szakaszon nagyon egységes keresztszelvényekkel és egyenes permanens felszíngörbével 

volt jellemezhető a bebocsátási ponttól a mérési helyig. A beadagolás helyén a felmérték a keresztszelvényt és 

meghatározták a vízhozamot, az eredmények a következők voltak. 

 

A topográfiai térkép alapján a meghatározható volt a mérési szakaszon vízfolyás medrének esése. 

 

A koncentráció profilokat a vízfolyás mentén lefelé három keresztszelvényben mérték. Az első szelvény 670 m-

re, a második 2800 m-re, a harmadik pedig 5320 m-re helyezkedett el a beadagolási ponttól. Mindegyik 

helyszínen a vízfolyás középvonalában, illetve a jobb és bal part közelében is mintáztak. A 3.13. ábra mutatja a 

mért koncentráció profilokat. 

A turbulens elkeveredés vertikális irányban a beadagolás helyétől lefelé a következő távolságon volt becsülhető: 

 

Ez a szelvény jóval a mérési pontjaink fölött helyezkedik el, így biztosan elvárhatjuk, hogy a csóva már jól 

elkeveredett lesz vertikálisan, amikor eléri a mérőhelyeinket. 

A keresztirányú elkeveredést értékelve, a 3.92. és 3.93.-as egyenleteket összekapcsolva a következő egyenlettel 

becsülhetjük a példánkban a keresztirányú elkeveredést (kerekítéseket alkalmazva). 

 

ahol, mivel a vízfolyásszakaszunk egyenes Dy
*=0,15∙h∙u* becslés adható meg, és u*=0,1∙u  közelítéssel. Előbbiek 

szerint az Lm,y távolságra a következő érték kalkulálható. 

 

Mivel az első mérési pontunk a beadagolás helyétől csak 670 m-re található, itt még jól láthatjuk, hogy egy 

jellemző keresztirányú gradiens van jelen a koncentráció felhőben (3.13. ábra). A második mérési pontnál, 

2800m-re lefelé a beadagolás helyétől ez a keresztirányú gradiens már szétdiffundált és a keresztirányú 

koncentráció megoszlás független az y keresztirányú koordinátától. Hasonló a helyzet a harmadik mérési 

pontnál, 5320 m-re a beadagolástól, ahol a csóva szintén elkeveredett keresztirányban, de a diszperzió miatt a 

koncentráció-eloszlás alakja hosszirányban sokkal jelentősebb szétterjedést mutat. 

3..13. ábra - A Cowaselon-patakon pillanatszerű beadagolással történt nyomjelzős 

vizsgálat koncentráció-megoszlásai folyásirányban lefelé három jellemző 

keresztszelvényben. 
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A diszperziós tényezők számításához, számítsuk ki a koncentráció-eloszlás mérések alapján a második és a 

harmadik mérési pont között a felhő áthaladási idejét, valamit az egyes pontokon áthaladó csóvák szélességét (a 

σ szórásokkal jellemezve azt). A csóva két pont közötti áthaladási ideje δt=3,97 óra (a mért eloszlások 

súlypontjainak mérési ideje között számítva az időkülönbséget). A szórásokkal becsült hosszirányú 

csóvaszélesség (a Cmax értékek 61%-ánál mért koncentrációk metszeténél adódó kétszeres szórásszélesség fele, 

az átlagsebességgel hossz dimenzióba átszámítva) a második mérési ponton σ1,L=236 m, míg a harmadikon 

σ2,L=236 m. A diszperziós tényező, a σ=√(2∙D∙t) összefüggést felhasználva, a következőképpen számítható. 

 



 Elkeveredési folyamatok 

vízfolyásokban: Turbulens 

diffúzió és diszperzió 

 

 81  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Hasonlítsuk össze a kapott eredményt a 3.85. és 3.86. egyenletek alapján történt becslésekkel, amelyek alapján a 

következő diszperziós tényezők számíthatók. 

 

 

Bár Deng et al. (2001) által megadott összefüggés eredménye közelebb áll a valósághoz, mint a Fischer et al. 

(1979) által kidolgozott, a gyakorlati célokra a 3,4 m2/s-os eredmény is elfogadható. Egy vízfolyásra, az adott 

körülmények között jellemző, a valóságot legjobban megközelítő elkeveredést leíró paramétereket mégis a 

nyomjelzős vizsgálatok adják. 

Végül, de nem utolsósorban megjegyzendő, hogy az előbbi pillanatszerű bebocsátással jellemezhető vizsgálat 

alapján is számítható a vízhozam. A számításra a teljes keresztirányú elkeveredéssel jellemezhető második és 

harmadik mérési pontok adatai használhatóak fel. A számítás anyagáram alapú és a mért koncentrációk (Cti) 

vízhozammal (Qr) való anyagáram szorzatainak ( ti=Qr∙Cti) a csóva levonulási idején (τ) számított integrálja 

(numerikusan összegzése) vissza kell, hogy adja a beadagolt nyomjelző mennyiségét (M). Ebből az egyenletből 

számítható a hozam a következő összefüggéssel (feltételezve, hogy a háttér nyomjelző koncentráció a 

vízfolyásban zérus). 

 

ahol, (Cti )   a mért jelzőanyag-hullám egyenletes időközökkel mért koncentrációnak számtani átlaga. 

6. A fejezetben tanultak rövid összefoglalása 

Ebben a fejezetben a szennyezőanyag transzport jellemzőit elemeztük a környezetben jelentkező sebességek 

változásai (mint turbulenciát okozó hatások) szerint. A fejezet első részében, a turbulencia jelenségét tárgyaltuk 

és bemutattuk, hogy a turbulencia miatt ingadozó sebesség egy átlagos értékből és véletlenszerű tagból 

összerakható. Ezek alapján bevezettük a Reynolds-féle turbulens sebességekre vonatkozót dekompozíciót az 

advektív diffúziós egyenletbe, az új turbulens diffúzióra érvényes egyenlet formája hasonló, mint a molekuláris 

diffúzióra érvényes egyenleté, de nagyobb ún. turbulens diffúziós tényezőkkel. A másodikként tárgyalt változó 

sebességek típusa egy ún. nyíró sebesség profilra vonatkozott, amely egy átlagos áramlási sebességgel és egy 

ettől a sebességtől való determinisztikus eltéréssel jellemezhető. A nyírási profilra érvényes módosított 

Reynolds-féle dekompozíciót behelyettesítve az advektív diffúziós egyenletbe és mélység, ill. később 

keresztszelvény szerint átlagolva egy új kereszt és hosszirányú tagokat, majd később csak egy hosszirányú tagot 

tartalmazó diszperziós egyenlethez jutottunk. A csak hosszirányú diszperziós tagot tartalmazó egyenletet 

átrendezve eljutottunk a hosszirány diszperziós tényező meghatározására érvényes integrál összefüggéshez. 

Abból a célból, hogy bemutassuk hogyan használhatjuk ezeket az egyenleteket és kaphatunk terepi mérések 

alapján értékeket ezekre a jellemzőkre, a fejezet végén egy egyszer nyomjelzős vizsgálatra mutattunk be példát. 

A jelzőanyagos vizsgálat segítségével a vízfolyás hozamát és a szennyezőanyagok terjedésére is érvényes 

hosszirányú diszperziós tényezőt számítottuk. 
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